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قديم

ضارةدالموتبعهماعقاند،موفعانقلتاولابالغلالعلني

وهو-والسلوكالخلوددعقانلىمنب!يتصلوما"ينAرالع?§lو

!سلالتيوسالتهلبحثحنوننانلالسيهاضار.الديالموضى

داب81بكلية،*لار!سمفىبجعطبتقديرالماضتيرديجةكلجما

ظقيالتياكمةوالبعوثالموفوعاتمقممةديلالي-يها.869ش!با!)

الصععالهمولهمهاالرالد-فىوادلىضارةدرسفىكاشمةاضواء

اهميةانونحي.المغتلد"وشوماتهاواوجماتطووهاعلوالولوف

الكثيرال!تتعدىأنهابلالرافدينواديضارةدمكلتقت!رلاالموضوئا

شانها،الموتبدماءئهلأندلك،1والعديثةا!قيالضاراتمن

انتقلضله،خرلى81!صار!ةوا!قوماتالعنمرمناحمميرشانفىلكلا

احمعماكل،الدينعةوشعائرهاتئدهافىلدظتاللاضةالضاراتألى

العضاراتدارسويعرصاالتيالبديهيات!من.البحثينجمهورعليه

راسفىممانتدينيةوالكارأراءمنعنهانت!وماالموتبهماعظندان

سلوكهادالحديثةحتىبلالقديمةالمجت!تطبعتالتيا!ؤلرةالعوامل

يبصرنهطانيعرلونلاويونوا8.والؤد!*جتماصالصميدعلىالعياةلي

الصعيحالو!علىو!مهاتذسيرهايمكنلاالقديمةالعفماراتبقايامن

مثل،المريقةحمديمةالضاولتبعفىانحتى،المعتقداتتلكضوءكليلا
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الىالابالرجعمطلقاالباتيةألارها!ملا!ن،النيلواثكيضارة

تلكووجتالأ*رىمعتقم!تهاساثرعلىطغتلأن!الموتبعد!يما!ائدها

ممشفتالتيأدارهامعقانبعيث،1و*جتماعيالمنينشد!اليالضارة

ألالرادلبوددلككانسواء،القبور!عليلاعثرأنماالتنقيباتعنها

الشهيرةالاهراهات؟لكعلىوالمثلا،والملوكالعكام!يبورامالطدد!ن

للفراعنة.!بورالت!ونقشييدهافىالمحتمعجهوداستضؤفتالتي

اخقيارعلنائلالسيدتش!يعالىدلشياللىيعووغيرههدانا

والانصاهـدقتضيانالضيقةانعلى.عيليهااشرلتالتيوسالتهموضوع

ال!باحثصفاترسالتهاعداداثناءثياظ!رنالْلالسيدانارممدانمني

الفلمبحثهلهاود!االتيالنتائعذلككلتشهد،والمبدعالمجدالدزوب

لانهبلاسممشرفأكنتان!نيواشهد.للقراءالدمهكيسرنياللي

كنتانيعليالأمربرالتصرلل!بعثالاعدادهراءلهبجميحبنفسهاضطدح

جهرداوكانت.الأمورهنمحعيردمنهالممصتفيدوكنت،وموج!مث!رلأ

اننيبعيثملاومت!جامعاشاملاجاءالليالبحث!المرتهحمودةجات

!يديسا*،الموضومهدال!نوعهمنبعثأولانهقدتاذااتحرجلا

كثيرإنةاحثينانمع،1اجل.الاجنبيةاللغاتدبلحسبالمربيةايلفه

وادديضارةليالموتمابعدغانهموضوعتناودوأالغربينالمختصينمن

والتذ،واستنزالىبالشموليةبعفثيقدردنائلالسيدانبيدالرافدين

إييراجبمJدلالىتثييركبا،الموذوعتئاولتالتيوالمراجعالمصايرنجبظيم

،نُ!ص!بتصدنجمفهااقئوالمراجعالبعثفوسشلي-كبتفاانتياصيرة

AAAابا!وذوعالمتعلقةالمسمارية*صليةالنصوصعنناهيك sرجع

لهمهعليلاولىبالمدجةواعتهيلاصليةهظانلأفىالنصوعىتلكالى



التصالنتانعواستغراجليهاوتlالوالد*توتعليللهاالنسخصي

وا!بتبالموضوعالمتعلقةاله!ماريةالنصوصاممتربمولهاليهاتوصل

*شنتاجاتطهمنصيرlدأظهروقدفصةملاحقفىالترجماتعله

.النصوصنلكأيعراومملlioj013116A%واصالة،البعثاستقلالدد

يرلمانهعيتلك،بعثهفىانتهصاالتيالموالفبضمنهوا!حبني

المبتدينبماالداوسينمعنىبللكمغال!*عصالتقلبواالنقلمجردكل

(ipseأمم!34)اللالينىوباالصطليح)"لجة5تقليد"عليهيصطلح

يوضحماوضر.الزللمزكقفيالمتدئينالجةتقليداوقحهاومحيرا

النموصبفىتفسيرليتدردانهالبحثفيا!مودالاستلالعدالنا

س!بيلعلىوا؟كر،.الباحثينمشاعيربعن!فيهااستنتبتهفىوخالف

طباحن،نتث!تشفلتزالوماثمنلتالتيالتاريغيةالمسالةتلكا!ثال

يغرجمنم!ليعالماوانهدائطالموتبعهماعالم!ىوبقائهتموزضي!ةوعيالا

وهمدا،،ارسالةمن57-96الصفعاتانظر)عامنصفهلهْالاحياء

بحولهدنانلالسيدينميهاانارجوالباحث!لأاصيلةصد"الىيشير

الاسيه!سشلزمك.منهطالللىتويلاصالةالابطععنتنملأنهاالمقبلة

المرلة؟ثلأ

اعمية!مبمالتيالمزاياببعضالتنويهفيلتقديم5هداواختتم

قناولهالىبالاضالةانههيتلك،!رنهالىبالنسبةالبعثلهكخاصة

القمط+العراقيينعندالموتبعدمابعقانهالغاصةالتفصيليةالجوانب

الطبيمةثاتوعي،البعثطلةيعرضاقاستطاعنائلالسيدلأن

التعقيدفىبيدسشسا،سدووباسلوبهفجاعرضا،*فتصاصية

الميغضين،وغيرمنهمالمغتصينالقراءان!ىاشكلااننيبعيث،.الفني
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لاانهكما،والتعةابرد!ةمنكبيراقىللبعث!راءتمفىسيصون

الآلفىيخنىومشولاموكو!س!لطليهسيج!نانمدايضاعنصيشك

المجلاترالنث!راتدالمدفونةالبحوثمئكبلغريتالياوبرءمشقة

بعرس*سطمفىولقلدالمؤلفيكونوبدلك،الفليرة*متصعيمة

دان،القديمةوضارتناترالناس3مواففيورئيسى!مموخ!

المكتبة!الو*عتزازبالتقديرجدبرةمهمةاد*سعكونالصراسة!د

العربية؟

البعثلأكلوجهودهنشا!هلىيستمرن5العريزلطل!بيارجووختاما

الاسهممتابعةدأهالنانعلقالجلدالباحثونجيلبنامثالهوعلىوعليه

ومنالعلميةحعاتهدالتوفيقيعالفهانلارجوالضاريترالنابصرس

التوليق.الله

/%./N4kvvبفلاد rN

طه. *لار!ماكلياستمث!

بنطدجامعة

الرالراسالمجمعدالاكلوالفو
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اافؤَلفهقض

أهية،انالافتأريخفيالصموراقدمومنه،لدلموتكانلق!

مطالقةحقية"الموتنfألاولا،امرانمنبحهاالانسانيالفكرفيخاصة

جمتنفهالذىالغموضفييتمثلوات،ئ!،ملاقاتهامنكان!لأىخلاصلأ

الممارساتاولىومع.،عنهشيهيعوفالاالذيJللمجهوانتقالاباعتباره

صاولةفيإا+كراريتشبثالانساكأالفكربد؟العةليوجههاالتىالواعية

مرحلةكلفيوسائ!فمغيراالموتتجاهوالارتباكالع!زدوامةمنالخروج

،بالعاموانتهاءاوالدينبالاءطورةمرورابالسحربد.اتطورهمراحلعن

القاسيمةالموتصقية!51،مء،.بخىزاا-لالمراكلْدلكفييق!فكانأنهالا

طبيعةعليهجبلتممابدفعانقطاعدونلمحاولاتلدكواسترت.المؤلمة

الحالاتمن-ي!تهفتسوفييصادفهامكلازاءف!لم!وردودالأنسانا

يمثد"ءاهذاالى،فويض،اولهافياهوتيأتيا"ىا1الغاءغملأوالظواهر

كان،بسمتطاعهوانالذيالانسانعندوالقلقللهواجسمثيرعاملمنالموت

ازكه،كهطريقصفيشعلرهالذكيالمخبفوالمصيرالموترهبةيتناسىان

خلالمنالة،سيةأثارةبك!أمامهماثلايجد.ماصرء،نأنها!الحياةفي

الآخرين.موت

البديهيمنكانف!د؟ومصيرهالانسانإو-.ديتصلقالموتولكون

عنإلاافكاراتوالت!ضاو!ن،للحيا!مهنهايةأنهء2لىاليهينظرالاان

بالحسابعلاةبئلهما3لىالىاة،فةوالبعثالا%رىوالحياةالروحخلود

وقد.الموتبعددماالص!اةذاتالاف!ارمنوغيرهاوال!قمابوالثواب

حيثعموماالانسانيالفكرفير-بامجالاالاخرىالحياةفكرةوجهت

الحياةؤممرةان"مياالقوليمكننادرجةالىالمجتصحاتامعظمبها!منت
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الالهبوصدا،لاعتقادمن-!!انتشارهافيواعمظهورهافيأسب!قالاترلى

والحياةالموتعقائدتحت!انا!طبيعي"نأصمبحفقدولذلك،،لآلهةأو

طاوبالنسبة،مجتمعْنانلا!الهدينيةالعقائدفيالبارزةالمكانةالاكرى

تجمعإوديانةاىفيالمو!،عدماعقائدأهميةتتخلىاص%برصشييضص

ومفومهذازياا)-ياةالىضمعالمبدلكن!لمرةعلىتترم4الذيالكبيرالائرفي

وماالموتعقاثدفيبى!ثأين11اضىوبحبارة،فصهاافرادهوسلوكلها

ضروريةدايةبأ،رىاوبطررتمةيكونان!لابدء+إ:صعلأيا!وتةلصا-

ووءوةيمهياال!ياةإبضعا\.لكبهيدركثهماالالمةةومءلىللتعرف

س!لومممخلالىهـنكطدا!ياةمنإلافراداموقفيحد-الذياصنثهوم

معايضتهمءلوالوآلامهموآما)يموطموحهماليوميةاعع،لهمفيوضرفالم-!م

اعي!ة5الا-تص!والفظافةونواالآدابفيءنهي!برونماالىاضافة)يا

أل!!دشالى،ضهفيا4اللتداولىاواللكترلةالشعبيةواللأفورات

.وتنظبم!،الاجتماعيةال!ياةاوجه

فيا،لاخرىوالحياةا،وتموضوععنالحديثا"نناولأنوقبل

لابد،الكتابهذادوةءوعومو،القديمةالرافدينواديحضارةع!قائد

ا!قديمة،افدينالراواديبلادديانةأمميةعنموجزةنبذةذ!منلي

بعههوماالموتعنءال!انمعتقداتضتمالبلورتالتيْالديانةتلك.

علىتةضه-لاالديانةتلكبفاتميزتالت!الكبيرةالاهـلميةانوالحتيقة

اثوامعديدةواعتنقتهامالقدالعراقفيطويلةلقرونإئدةسااستمرتيهونا

منهؤلاءيضيفوكل،والآشوريينفالبابليينالاكديينالىالسومريينمن

بل،والتطورالاسترارية!كايكفلماالخاصةوممارساتهافكارهمناليها

تأثيرهابسببايضاالانسانيالفكعرفيخاصةأصميةذاتذلكالىانها

-لانالتيالاقواموخصوصا،ا)قديما(لادنىالثسقفيالا-رىالاقوامفي

القدساهالرافذينواديسكانمعمباشرغيراومباشرواتصمالتماسلها
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من!ةحقبفيالانسانيالفكرظورفي!يرةبادوارقامتوالتى

والحئبيئ:؟.الصنقييين)ممانبت8الكفامالاضتلكمنونذ!لراالتأريح

الدابرانيرنمنهاقتبسمنبعاالديانةلخككانتالباحفب،ءظميرىماوعل

القديمالعهدنصرصمنالحديردفيوافصةتظهرالتيالافكارمنالكثير

نةدياتحشلذلكعلىوعلاوة،وترأروخهاالدياناتدراسةفيالاهميةا!بالةة

الانسانيالفكرمنالمسلسلهذافيبارزامكاناالقديمةا)رافدينوادى:لاد

حبثهذاومناوصتىمالقد.نى6الاالثصرقئيا)تأريخيةاله!ءوراقطمامنذ

الهراقفيلي!اديانةالْلكافيْذ،-كتهالواسعالتواثلمسى؟جانيمكة:ا

ا"لابيضالبحروحوضالادنىاص!ضرقمناسعةومناطقفيؤأنطوصممب

واللاواعيةالوإعيةالممارساتمنالكثيرخلالمنذلكيتجلى-لماالمتوسض

واساطيرممالديئيةه!تغوراتهـمفيةالب-يئأصصمورافيالمناطقهذهلسكان

اك-حبية.وحكاياتهم!موق!-سىوخوافاث!م

بلادفيحضارةالموتبد!دمائدعقا"موضوعريآ!بلاالباعثوكان

هدارالصضارةهذه3ونالىبا/،ف،فة-يربم،القديمةالراةدينوادى

سكانمعتقداتعلىالضوءالقاءفيرغبتيالى-بالاصلتخصصي

الاضرىوالحياةالصرتبخصوصوأرائهمالقدماءأالعراق

فياو،والقناقضالاختلافويسودهاالغموضي!ةيايزللموالتي

دونالتعهقحالالذي1،لاهر،الاولىاالرهلةهنعليهتبصرماهومذاالاتل

الصلااذوانني،المحاصرا/لقارىهعلىغموصمافازدادتوعرضهابحثهافي

الموتبعدمابخص!وصالقدماهالهراقصى*،نلافكاركاملاالفسيراتقدي!!

باننىالقولبامكانيأنهاالا،مذابحثيفيتشوبهاالتيالتناقضاتحلأو

بطريقةالموض.وعمذايتناولبرحثاولصفحاتمنمايليخلالمناتم

جزهاكبرموضمحاواحدسياقفيبهالمتعلأقةالجوانبلكلشا.لمةموءاوعية

التيالمضلاتبحضمناقثسةفيومتعمقايكتنفهالذىإفموةىامنممكن
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الابتعادعنالامكانقدرمحاولاعلميةدلةأمنتوفرساكلأعتمادافيهتبرز

منلدىْتكونما.عارضاألسمطحيةوالدلاالاتإ،الظوامرالاكتفاءاوالتسرع

الا)فراروذلكامكننىاممت!صباواخةعلميةبطريقةالموضموععنأراء

اهنهفيدراسةالابدأمروهوتثبثهادلةتوفرعدمع!ندالاستنتاجافيوالتسرع

عنوواضمحةكاملةأفكارفيهاتوجدلاالتيتلكلاسيماعموماالعقائد

ساكانلعةائدبالنمبةالالحاموكماالموتبحدفيماالانسانومصيرالموت

اختلفوان،واضتعقائدمننجدهمابخلافالقدما+الرفدينواد!

المصرثةيا"نةكاللهالاخرىالدياناتبحضفي،اصي!كاتفاتفسيرفي

افكارانالقوالويمكن،والاسلايةوالممصيحيةوالزرادشتيةالقديمة

الاساطيرفلكفيداثهـةظلميتالموضوعهذاعنالقدماهالراقسكان

أضحتى،الاحيانمنكثيرفيالتضاربيشوبهاالتي،(1،يثولوج!يا)

وواضحةالهيكلموحعةءتباورةعقائدتظهراندون!ارتهمعهود

الاسطيرتلكفحصسوىذلكازاءللباحثسبيلفلاوالذلك،التمفاصيل

مبامثرغيراومباشراتعلقابالموضهوعلالمتحلقةالكثيرةالمسماريةإخصوصوا

عقائدتتضمنالتيال!الاتمنالكثيرءيلىضوءاماث"قيمفالا!مستخلصا

بهاالممتقدينالىالضممبةصتىواضحةغيراوهـطردةغيرمتناقضةوآراء

بوجهالمعقدةالموضرعطببمةالىإالنظرذلكفيلاعجبولعله.انفسهم

كذلكبلافحسبالرافدينوادىحضارةمعتقداتالىالنسبةباليس،عيام

يتفردالضارةتلكيهالموضوعانعلى.القديمة"لحضاراتمعظمفي

بناءفياسهمتالثيالاقوامتعددالىمفياالبمضمردخاصةبصعوبات

/(وأشوريينوبابلييناكديين)وساميينسومريينمنالحضارةتلك

استتبعومالابهامرتالة!يالمختلفةالطويلةرك!يةانتارالادواروالى،وغيرهم

وماالموتومعتقداتعامبوجهالدينيةالم!قداتفيضمنيةتغيراتمنذلك

والغموضالتناقضتثمأفأنأخراودساخيروا،خاصإوجهالموتبعد
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الم!ىارية،النصوصإي،ثيمىحةالرنامصادرطبمعةالىمردهالذكرالسالفي

نفهسيرفيالباث-نبينوالخلاتعه!االاكتشاذاتاستكمالوء-

سياقؤلمناتضستهصاعودأمرومذاسماالمكتشفمنالكثيروتقييم

البح!ث.

فيمكنالبحثنيواعاتنيعا-يااعتحدتالتي1الرئيسةالمصادرأما

الآتيينةالمصدرينفيصرما

:الا!ءتالمصأدر-*ولي

القديمةالرافدينواديبلادلضارةالماديةالمخلفاتب!عضوتتضمن

منمتنوعةوتوا،بيتوجراراط!مةوبقايا)ثاثمنومحتوياتهاالقبورمثل

والادواتوالحليلنمقودبالنسبةالحا"لوكذ.لكواشكالهاصنعهامادةصيث

المسلاتعلىالمنقوشةالرسومبعضالهصادراهذهضمنوتدخل،المختلفة

ةآ!اوالجنائزيةالطقوساوبالدفنعلاقةلهاواييالحدود!ارواحب

علىمدلو،لهافيالمحادرهذهأهميةْو-تضح(الامواتامءا)ةل01الايهالعالم

بعدوماالموتعنالقدما.العراقسكانبهااعتقداالتيوالتصور)تالافكارا

الآثاريةالتنقبتفتائجالىبالرجوعمنهاالاستفادةامكننيوتد"الموت

اممتبمنكبيرعددفيورةمنث!وهيالعراقفيالمواقعمنالعديدفي

الخاصمةالمواضعفيالبحثضمنذكرماسيرداك!والمجلاتوالدوريات

.الأستشهاداتمن

الكتابية:الصادر-نيمثا

والمختلفةالمواضيعالمتنوعةالكثيرةالمسماريةالنصوصوتضمن

منعددف!ترجماتىاترزعتوإؤد،في!ادونتالتيوالادوارال!ائاكغ

الاستشهادءخدالبحثضمناليهاسأشير،والا-لأبيةالعر،يةالمصادر
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الباحثيىثقاةمن-لبيرعددلجهودعلسيافتاجالمثلوص،انتبسْمنهمابما

التيالمواض.يعاحددن01ويتشنني.لاْكدية2واا&مومريةاللضلينالمخضصين

الوجهعلأدلةمنهذاببحنييتعلقمااستخلاصفياهنهااستفدت

:الآض

I-ا فيهاالموجودةوالمادة،عموماالادبيةوالنصوصالقديه،الاساطير

الحاجةاقفسبتمامةياصاتذتالبحثموضوعالىعرضاتتطرقأما

فقمتالاخرىوالحياةالموتعنرئبلىفيكلتدورأنهااو،اليه

.افىتيرمسا،البحث؟،،يئفيوا)حقت!لمة3كانرجمةبترجمتها

مواضبماانالىءنا،أشيراناوداننيالا،قلبلبعداسنمراضها

.(الاحلام)والرؤىوالمدزحمالاءماطيربينتنرت

المعمقالسحريةوالرلأقيوالتعاويذبالشعائرالخاصةالن!موص-2

الشريرةوالارواحالشياطينطرداوالمرتةراثنمنالمرضىلانفاذ

.(ا(لاموات!ضالم)الاسةلالعالممنالصاعدة

شتىفيللاَلهةالمخصصةوالترانيمالدفييةوالادعإتالابتهالات-3

.الموتا!ةباةالمت!لمة!؟ة!الا-صوءإ!اخناسمبات

بالدرجة،تموز"الالهمثل،بالآلهةمنهااخاكمةاسواء،المراثي-4

.!ا!ناسوء!امةاحلوثمنبانبشرام،الاولى

.تهورشوامدبمثابةاعتبمارهايمكنالواحعلىالمنقوشةالكتابات-5

وكذلك(1حمورابيضريهةسيمالااالثصرائعفيالواردةالاشارات-6

والادواح(1الكدورو)الحدوداحب،رفيالمئقوشةإاتالكتا

التذكارية.

7-I;منفيهايردالتيتلكولاسيما،الاداريرةو)ا.لنصوصسازل

الملوكلبضالجنائزيةئرالشطالاقامةالتهبؤيخصماالاشارات

.الاذىمنوصيانتهالهمالقبورتهيئةأوالمهمينالاشخاصاو

اجارهمعنتتحدثوالتيللملوكاإطئمةالكتابية!وصالنص-8
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اوفكعلالهمودترااثكمباعهاورالهمواوانتحماراتهموحروبهم

لاطمس!همبا)خبردعواْممهموَتلث،وجيرسئادملوْالاعداه

ولبالد)!م.

تناولتالخيلدراسمات11إءمااىالاشارةعناالمفيدمنولعله

كتاباتواقدمهاالقديمةالعقائدفيالانجرىوالحياةالموتموضوع

ثممموليتهااتجزة(MorrisJastrow)هجاسشروموريس

ضصفقد،مصادرهاواتلةقدمهامنبانرغمالعليواتباههاواتساعها

القدماهالعراق-كانعقائدلانيالاخرىالحياةعنكاملافصلاالاستاذهذا

:المرسومكعابهفي

8918(,TheReligion of Babylonia and Assyria, (Boston

إ!ته،وآفيهالموتىوحالةواسمائها،لامواتعالممرقعفيهوتناول

الاستاذاعادم1191عاموفي،الدفنوعاداتللقبورتطرقهالىاضافة

:المعنونكتابهفياكثربتفصيلالموضوعبحث،جاسترو"

a andغonالرabكاs of Religious Belief and Practice inُ4نا spec

(1191,wYork and LondonيمAssyria, (N

السادسةاالحاضرةضمناولضراتمنمجموضةدنعبارةالكتابوعذا

،أنذاكالمعروفةالادبيةا)!صوصضوهع!الاخرىالحياةلموضوعمنها

هو/أخربكلتاباتبعهنم

(1491,Hebrewand Babylonian Tradition59 ( New York

عنهالاخرىالحياةاتصوراتفيالبحثمنهالراهعالفصفيتناول

اممظهرأم469عاموفي.بيضهماوالمقارنةوالبابليينالعبرانيين

،هايدلا!سندرا5الاستاذكتابفيالموضوعمذافيالبحوث

(Alexander Heidel)الموسؤم

The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels
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وهو،مMVعامللأاخرىمرةطبعثمrNOW%عامطمعهاعيدالذفي

عنموضوعهويدور،الأخرىوالحياةالموت"عنوانهصمافهسلايتضمن

عقائدتناولتها-ل!افيهالموتىوحالةالامواتوعالموطبيعتهالموتاصل

الموتىبعثمسألةالىالسكاناول!ئكنطرةولَذلكالقدماءا&راقءكان

الحبران!ة.الديانةمعكلهذلكفيمقارناتعقدمع

سكانعمندالاخرىوالحياةالموتوع4موضعنالمهمةالبحوثومن

نوحْكلرير،صموئبل"الاسنناذمقالةالىخندماءالعر)ق

(Samuel Noah Kramer)الم!خوت/Death and NetherWorld"

"Accordingto the Sumerian Literary Texts

تبحثوهي)مجلفيالمنث!ورة

(الامواتعالم)الاسفلالهالمفيالنماسوضامةا!لركمنالموتىحالة

الاديةالنصوصتقدمهماضوءعلىالحدادشعائرفيتبحثوكذلك

هناالاشارةتجدرواخيرا.الرناءعلىموضوعهاب-ورالتيالسومرية

Miranda)،.-!!مىميرندا"2.ةا&"بمقالةالى Bayliss)المو?وت/

The/مجلةفيورةالمنش! Cult of Dead King in Assyriaand"

(7391,Babylonia"Iraq, XXXV, 2.aP( London

الموتىلإرواحالقرابينوتقديمالجنائزيةالثسعائرءلىموضوعاويتركز

والبابلية.الآشوريةالمسماريةالنصوصعلىاعتصادا

أولاألموتتناول!تانئ!رهذابحثيفياْنبعتهالةى!جالمفاما

العرأقسكانحياةفيواثرءداالفكرفيابعادهالهاقضيةانهءلى

لذلكفخصصتعليهمالموتوحتميةألهت!مخلودالىونظرتهمالقدماء

فيهالبحثويدوروالخلود،"الموتعنونتهوالذكيالبحثمنالاولالفصل

القاعدةمذهعنضذماوشرثعتبهاانفرثتعامةكقاعدةالآلهةخأودعن
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وحتميةالبث!رعلالخلودهذااستحالةثمونتائجهاواسبابهاحالاتمن

نشاطهماوجهوفيتصرفاتهمفيالموقفصذاواثرمنهوموقفهمعليهما،وت

البئ!رصىب!موالالموتحتميةعنالشماذةالحالاتذ-لرمعوطموحهم

اخيراوتطرقمتالحالاتتلكبهاحدثتالتيالكيفيةوضرحالخلودعلى

مع،المديدالعمرعلىامنيا!مكلواقتصارالموتبحتميةتسليمهمالى

الثانيالفصلاما.تلكا.فكار!مضوءفيالحياةفيقيمهمعنالحديث

ء،كانافكارلدراسةضصتهفقد،والثوابوالعقابالروح"وعنوانه

لهابثومابا!جسدوعلاقتهاوماهيتهاالروحعنالقدماهالهراو

وبينبينهأماوالعلاقةفيهوحالتهاالاسفلالعالمالىانتقالهانمب!لموت

صع2اخصىبهةمنالأحياءورينبينهاوماجهةسنالجسد

العراقفيالموتىوةيامةالبعثانكرةمناقشة

مصيرفيالبحثوكذلكالقدماهنهA"عرفهاقدكماناذاياووالقمديم

الميتبهاقامالتيالالاعماباالمصيرهذاوعلاقةالاسفلالعالمفيالروح

ضمارةعقائدتصورتهااقيوالكيفيةوثرخيرمنالارضعلىحياتهاثنا+

بروحذلكوعلا/قمةالثوابنيلاوالعقابلايقاعاقديمةاالرافدينوادى

فيها.قيمهمتبلوروفيالدنيويةحياتهمنيكلهذلكاثروبالتاليالميت

وألهته،وص!ف!ه،اسصماؤه/الاسةلالحالم"المعنونالثالثلىالفصوفي

الرافدينوادكطبلادس!كانعليهاطلقهاالتيوا،لاسماءالاهواتعالمتناولت

وعلاقتهصافيهقحكمالتيالآ!الةثمالكونمنوموقعهواوصافهدماءالة

اتباعهاوكذللثالكونفيالآا!ةسائربيناومكانقهامهاوبالامواتبالاحياء

الحالمفيسواءالاوامربتتفيذإيهااالمحهودوالشياطينالصغرىالآلهةمن

د!،الاخيروهو،الرابعالفصلاما.الاحياءعالمفي)مالاسفل

انممارساتويشناولمل،الجنائزيةوالشمائراررفناطرق"عنوانهجحلت

معوحدادجنائزيةوشمعائردفنمنالموتتتبعالتيلميةالعطإضعائروا
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نتائ!حمنالمتوفريلاثمرىالدليلىمناستظصهيمكنعماالمحدي!ث

فيها،المفئوطرقواشكالهاالقبوريضىماالاولىوبالمرجةالتنقيبات

ومواعمدهاالجناثزيةالشعائربهاتتمالتيالك!يفيةعنالحديثالىاضافة

كموامنألاس!فلالعالمفيالموتيارواحالةصاعلواثرمامنهاوالناية

الضنصفيهايمبرونالقدماهالعراقسكانكانالتيالطريقةشرحت

الترجماتض!نتهلجحقامعابفصولاتبتواخيرا.الامواتعل

اعتمانتوالشبالمبحثالخامةالادبيةوالنصوصللاساطمرالكاملة

وهذ.،البحثفصولىمنمت!مدةمواضعفيماتمنضمنتهماعل

/صالنصوص

الاسنل،العالمالى(!عضتار)انائانزولاسطورة1-5

لأ.السومريةالرواية)

الرواية)،الاسفلااوللمالىعشتارنزولاسطورة2-5

.(الآشورية

.،كيكك-وايرضنر!لاوالالهيناسطورة3-5

.،اثابااسطورة4-5

.،كلكاشىملحة"منعثرالثانياللوح-5

.،الاسفلاد،لمعنالآضورىالامير"روؤبا6-5

شاملااسكراضافيهقدمتب!مد!لالبمثلفصولمهدتوت

الضبزالاضرلىوالحيلاالموتعنالأنسانوافكيارالدفنطرقعن

منابتدا+)(.مقالثالثالالفمطلع)الناضبةالضارةلظهورالسابقة

Iاولىفيهتظهبدأتالذىالاوسطا)قديمالحجرلىالصر لمارسات

انسانعندخصوبوجهالموتعنالافكارالدوتتبلورالواعيةاثزيةالحنا

)الحديثالحبريوالعصرالاع!القديمالعويالصرنم،النياظرت!لا"

!.ءالقديمالادنىالث!رقمنطقةفيمتتدمةضاريةمرحلةشهدالذي
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،الحيوانوتدبيئبالزراعةانتاجهالىالقوتجمعمنا.لتحولاثر

يكت!سبفانهنل!بحثضروريةتوطئةبمثابةخل4Iهذاانالىوبالاضافة

فييضاميهاماوجدالتيالم!ارساتبعضلنايظهرلكونهضاصةأممية

مختلفةحقبوفيالبحثيتناوياالتيالفترةفيالقديمالحراثضارة

المجزاوالدفنالةرفصاءبوضعالدفناذكرادارساتتلكومن،منها

هذااعتباريمكنولذلك،الميتجسدعلاهقالحراهالصبفةواستممال

ظهوريط.اولمنةالممارساتتلكلاصولاستقصاهبعثمابةا.لممنل

الشكر!عزيلوالامتنانالوفاهمشاعرغمرةفيوانااْبدمو-خاط

وماجهدمنبذلمالهعارنباقرطهالفاضلاستاذيالىوالتقدير

اسبل-لما،إلب!ثالهذااعداديعلا!ثرافهطيلةوتوجيهارشادمنتدم

المث!رفة،المختارالفرياانفاضلةا،لاستاذةالىوامتنانيشكريخالصمنا

.اصرافاسميرا)فاض!الاخوالىالآدابكليةلطالآثارقسمم!صبةعلى

القسم-العراقيالمتحفمكنبةفيالاجنبيةالكتبت.معنادشول

علىبال!مولمساعدقيفينبيةجهودمنبذلا.ماءل-اثيالمه

ا!عزيزالاخالىوكذلكالبصثفيع!ديأق،5احتبتهاا)تيالمصادر

)نجازفيالكبيرالفضلالنبيلةلمساءدتهلَانالذىرحيمعبدالرزاق

مهالكتابهذاطبععهملية

جامعةفيالمركزيةلل!م!بةالعامةالأمانةالىبشكرياتةدماكطا

عميقلهاكانقبمةمساعداتمنللباحثينوتوفىهتهوفىمالكلبغداد

البحث؟لاعماداللازمةالمصادرعلىال!مول+سهيلفيالأثر

خوننائل

7791-بفهاد
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وذلكامتاب1منمختلفةمواضحفيتردوالتيالبحثفيعليهااعتمدت

ةللتكرارتجنبا

1 - AG. Knut Tallgvist "5 Akkadische Gotterpithita, STUDIA

(.3891,ORIENTALIA,VI،1 ( Helsinki

2-(ص!"أ:4 ANET : James B: Pritchrd
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فيعقلىاولهما،مجالينفيالانسانصياةفيالموتطاهرةإثرتا

منها،موقفهتحديدوبالتاليوتفسيرهاالظاهرةتلكفهم4ساوأت

الموت!وثتمقبمعينةخاصةباعما/لهقيامهزيتمثلعمليوثانيهما

والشيعائرالطة-وسبأداهوازْ:هاءاالجيثةمنالت-خلصبهمليةابتداها

بالحوافزالايتأتىلاالامورمذهازجازانفيشكولا،بالموتالخاصة

نحد-انالمثألسبي!فحلى؟تليا)3المجالاىالاولالمجاليملبكاالتيا

ف!ةبأختلافأترالىمجتحمنتخت!لفا!جثة-ن،التخا.ص"طرق

مناومن،والئهصائرللطقوسبالنسبةالحالو-لذلكالموتعنافراده

التيالبثصريةالمحتمحاتعقائديوضحماديادليلاالموتىدفنطرقتصبح

باستمراضا*تائدواالافكارمذ.ترتبعبصددكناولما،الموتعنخهامارلص

الضاراتاللىطيوروحتىالا؟هـصانتدفثمهوئهااولa.شاءل

موضنى)الرافدينواد!بلادضارةفيئمومنالاإنىا!-قفيا،!قديمة

التيالمختلفةالدفناءعاليبعلىهناحديثيار-لزفأنني،(.البحث

التاريخقبلماعصورمنسحيقهَحقبللأالانسانمارسها

مارستهاجنائزيةث"،ئرمنسأذ-لوهماعلىالضوءثلتىمدخلا)إكلون

انتهاءوحتىالحصوراقدممنذالرافدينوادىاستوطنتالتيالاةوام

.الاخيرةإبابليةااا&ضارة

مائاالاتضسنلقدبالموتالت!يرانءلىالباحثينمنلميتفق

(HomoSapiens)الطاقلالانساقظكورقبلطويلةفتراتمنذالقديم

انجازمحاولةالىوتادتهانتباههوالمحيرةالغامضةالموتفكرةاثارتاذ

التىالمواق!عاهمومن،المربركة)9(الوكةتلكلتجاوزمهينةشعا.ر

نذكرالموتىدننال""ا!.ياندرتاانسانمهارسةعلىإواضحاالديلتدمت

Mأ1
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!لأ(هـلاع"!"تا-8*ول-ها!أء3اوسمانت،)"شابلباسمالمصروفالموقع

5"كوريز،!متاطحةفي o r ze)علىكانقبرعلكيهعثراذ،فرنسافي

يحتوىوكانالانسانذلكسكنهالذىالكهفمدخلمنامتارثلاثةبحد

علىمحددو،هودفنوقدالعهرمننحمففيذكرا!نياندرتالانسانهيكلعلى

كانتبينمابالصخورالراأساحيطوقدالغربباتجاهورأسهظهره

عظامكسروجدتذلكالىافةواضاومثنيةالاع!الىمرافوعةاليمنىالذراع

وإلكوارترالصوانباحجارالجسهاحيطحينفيالراسفوقكبيرةلبقرة

فيراسي8"يدعىأخرموةحوفي،)2(العظميةوالكسروالمغرة،(المرو)

(La Ferrassie)اددوردون!في،(Dordogne)مياملبعةارو-دت

اثنان،الفورقليكصخرىخندقفيمدفونةالالنبإندرتااقمعاننوعمن

الاخيريناهذنمععثروقد،ل!افلينخوانوإلاَبالغينوامرأةلرجلمف!ا

الرنه،"وغزال،البيمصون5ثورعظام.نوكسرمستيريةأدواتعلى

لْقدأر-لاجثةإما،)3(يةجنائزمةلولهإقاياانثااضحوالر،والحصارْ

ودفنالموتبعدالجسدعنفصملالرأسأناىمجزأة4بحنريةدفنت

احنيتقدكانتالمرأة-ثةانويما،ر،الحبريةبالاأواحمحاطاوحده

شرضغوطتينورجليهاللصدرمحضمومتمانيدد!اأناذالدفنقبل

،لم!ب)،(يتم!انقبلربطقدا)جسديكوتانالمحتهلومنالحوض

2% M

لأ)3

1)4(

(7191,E . 0 . James, Comparative Religion " ( London

f275.P.

"1.4 .P .276 ref .L Capita" and .D neyronyالأأ

'L.372Anthropologie, XX),,)0191( P

Graham Clark and Stuart Piggott, Prehistoric Sosieties

635(.!.691,London)
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الباعثانارىانف!عل،المسيحيه)"(ألديانةفي.الاتماماتنضح

تتبع.شيستخلصانالممكنعنالمننفي:،صااواافحالةلهذهالرلْيسي

االطقسبرودةمنعا؟ىأ،ب،ثألنياندرتالافساتلأضماشهاالنيانظروف

خملالالاضيرالبلمدمميالمصرسبقتالتيالمبكرةالفترةفيالشديدة

اتبهالة،سيةالطبيحيةالظروتهةهوامام،وجودهمنأ،لاخيرةالمرحلة

تبمعاممبداتو!نا،لل!بردااتقاهالكهوفسكنالىالنياندرتانيون

المجموعاتصذ.وترزعتالاعتيادقالعددمناقلعدد،لىبالاختزال

العاثليةالروابلىطهورالىمايبدوعلJa/أمماالكهوفعلالصفيرة

الروابلى)9(،تلكعلدليلا2الموتىدين!ورثمومنبذاتما-للمجموعةبين

المحدودةلملمساحةفيهاويتحكميعيقهاالكيهوفكانداخ!لالدفنعمليةانوبما

التصالطبيعةومي،ثانيةلارضيتهالصلدةوالطبيعة،اولاللكهف

النياظرتالانسانلجأفتد،ايضاالمفتوحةالمواتعارضياتبهااتسمت

وضع!مة-لانتهناومن،صفر.زالتصمقوعدبمالقبرمساحةتقليلالى

للدفنا!ثلىالوضعيةميوالصدرإلحوضاالىالاصرافبضمالقرفصا+

.كءتاحه

ضيهلهكانالنبانهرتالانسانانالىالباحثيئ).؟(بمهىوفيهب

!لهفزاكتاثمتفقد،للموشمح!افلتهطريظمنب!انروحالاعتقادمن

متكسرةبقايابيوغسلافيا،كرواتيا"في(Krapina)"كرابينا"

لمانلكما،تولالحتقالحَق"ألمسيحالسييدقولالىهنافشيرالمما،

تاولكن.وحدهااتبقىفهي،وتمتالارضفيالحنطةحبةتقع

-24:يوحنا/12-كثيربثمرتأتيماتت

er")9؟ and Sir Leonard Woolley؟Jacquetta Haw

(.63915ivilization , 1 ( Londonئأofه!i،حاand the e

988.،

G..؟"!68.).1.1 Clark and .S Piggott , OP. Ci

0-r_



رقدم!روقابضهاوكاناالنماندرنالأفسانجماجمعثرةمنلا!شر

.انالجماجمهذهفه-توت،وحشيةحيوألاتبفاياعلمهكاعثر

هدايئبصوم!ا،الموفىادشةالَمليمارسونكانواالنيماندرتالييئا

صجو"مونت"فيا!مااننياندرفاللانسانجمجمةفاكتف

الغايةانيبعوقالبد!هانبك!راحدثوتدايمداليائمنيtnم!!اْلrت!ء7

الموتىادمغةأكلعادةانوالم!رولفلَله)12(11ْالدماغاخراجمنه

Midddleالوسيدالبلايستوسيندورن!ايضاةورست Pleistocene

8صكوتيان"افيالاثحريةالمكتثسفاتتدلكمابكينانسانقبلمن

الدافعضسيررسكلنورصله،ا!!بية)12(اصينإا(فيChoKoutولءاْ)

لقدراتمصمدراالرأصاءئبرانةهـيمالاسمانبارالموتىادمفةلا-لل

كانتولما،)،1(أكلهالىالقدراتتلكقنتفلثماغهيؤ3لىوحينال!ةرد

ا!حجريالعصرمواقعفيا-لتشفتقدالقببلمذامنوجماصمهيا-للعدة

واسعةلَانتالعادةتلكب،نالاعتقادالمعكنف!نوالحديثالقديم

الموتىدفنعينالهامةالملاحظاتومن.القديرمة)،9(محاتالمجتفيالأفتئم!ارا

tاانسانعند قريبةإماكن-حت!كانتالموتىقبورانايضاضياندر-،ا!

نأفيبأضىأوطريقةيأملونكانوابأ؟يمإمصيرهيما3نمماالمواقدمن

ألموتسببفقدانهماانادركواللميتمعينةخاسيةالنارحرارةتسمد

الصلاةابينالملةلاص!لواالنياندرتاليينانالىبالتالييشيرومذا

..).؟(والدف

1()1,Graham Clark, World prehistory - an outline

.London,691، ) 1 pp. f43)

G.اءمأ.Cit.لأ)12 Clark and S . Piggott

13%(.MRAE., .P f31

)14(82.MRAE., P

)15(G at)،ثا.V Gordon Childe , Man Makes Himse

6!.!"(6691,Britain
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حيثالباحثينةينجم!الموضعاصبحبالدفنإتحيزاالوضعتاان

يقلتىلئلاايىتحمودةءتعفيرغبةكانالجثةطويانالىبعضهمذهب

يشلكانأنهالىأخرونذهبحينفيلهمالضررويسببالاحياء

اخرىو،دةسيشهدالقبرانالىورمزاتفاؤلاالبنينلوضعصأكاة

علىالنياندرتاليون-لاناذافيمافيهالمشكوكمنانهغير،للانسان

،الولادةقبلالبنينحالةتصررمنليتم!وابالتثمريحكافيةمعرفة

دلالتهامناكثروالحزنالفاثةةالعنالِةالىقشيرالقبرتجهيزاتإنكما

المفروضمنصنيوطفلقبرمنالاموهذاويتضح،).(الخوفكل

لمامشابهةهماملةلاقىانها.لاالا!ياءع!لخطرفيىليسانه

شبيريا،"4الطةلعذاميكلعلىعئروقد،دفتيمفيامبارلاتا.

الماعزقرونمنزواج21بستةرأسهاحي!وقدالسوفيتىا،لاتحادز

لمجردكانوضعهاأنعلىيدالالهـذياالامردائوة/)6،فيمرتبةانجبلي

مكاناالقبواعتبارفطَرةانهذاالىونضيف،بحت)!(عاشغرض

ماولحلهاالعقاثفيءتأخرةؤكرةالاتكنلمللانسانجديدةلولادة

"5(

كا)6

!،7(

276.P.ه.E .0 James 5 OP. Cit

,Margaret Lusty , The Foundations of our Society

(London,6691).!هـ36

القبرتعويذالقرونوضعمنالفايةانالىأخرافتراضيوجدكسا

النيل،وادىفيالحديثةالقبورفيالهتبعةالعادةميمثلماوحمايته

بواباتفوقبوضحهااضاالقروناستحمالمنالفايةوتتضح

وتىي،البرونزىوالمصرالحديثالحجرىالمصرفيالبيوت

المتوسط!:الابيضالبحرحوضمناطقز،الحديثةالمصور

.Gertrude Rachel Levy . The Gate of Hor * ، ( London

67.5391 P

_9r_



الانسانعندبالموتالمشلقةا،فكارعنالافترضىوفستطيع

مابة!رذاتهالموتبىوثفييكنلملهاالمحركالحافزبأنا،القديم

يذكرهالالذيالمثاهذاقولناويؤيد،الموتفبمايحدثاننيالطريقةفييكون

16))،براندون"الاستاذ ) .S .G .F Brandon)بموتالتسدمءن

يعيشلَانالتيالوحثسيةالحيواناثتقملهحينطبيه!يأمرانهعلىالفرد

جمصمهوتحطملهالحيماناتقتلسبباهنايحدثفالموت،صيدهاءلى

لى،بالمرةالموتول!ن،ا)قدرمللانسانبالنسبةمعضلةيكنلمماوهذا

بالخامراكان"القديمةاالانسانيةالجماعاتتلكبينمرارايحدثالذكي

يحىلحالةأمامهنا؟فسعه!دالانساناناذ،لهماخسبةباالتعقيد

ولذا،البن!مالس!الشخصفيذجائيةبصورةوالموتالضففبالا

ناالىالمحدودةالعظيةامكافياتهظلفيتفكيرهيتجهانالطبيهكيفمئ

انصبو)تلك،رؤيتهمايكنلا!ينةقوىله!ومنتيجةالاليسالموت

شخسهوتسببعلىالفكريتطورهمنالمرحلةتلكفيالانسانتفكير

الذكطالأمراوهو،)!\(ذاتهالموتبسببالنفكيرمنبدلابالذاتمعين

تحتلالت!ا،(افبكأيقية1،-إ)الطببمةوراءماوسائلالىاللجوءمنجصل

والمحائ!،البقاءاجلن5ضرورياامرا،والدينالسحربنوسطامكانا

تلككانتالهموموعلى،إ-وت)18(امنالمس!تمربالخوفالحياةعلى

اتجاماتيثلالنياندرتالانسانبهايقومكانالتيالجنائزيةالممارسات

الأ6)

)17(

A0(

691Religion.ه)9 in Ancient History , ( New York.P.f31
.H.16Frankfort , in IAAM. , P

"(6691"denألاع)0.E .0 James " The Tree of Life

1102،.
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"لكوتءحدودةبصورةءسارهتوقعيىحنلاألبثصريةالؤَ،نياتفيف!-يا

نجاهاؤْعطاوراءويففالا؟-سانيهالى-إ!فياماديانبالب-!خروجاثصث!

الانسانذلكشماعراصض".متاذالمرعبةاخوتجقيقةالا-صاسعمق

%ولى!ورالحمدمةلدر!طوانتجتْ:اوتيحدْلهالذيرطلخراد!البدائي

ماأط9ان!يات.اغأخ،؟تمدبتلموارْنهاظير،99(لمءتٌهابىردلهكراادرإو

ةالا،!ءت!راررهـوعيكتتفاذقيأالغموضاست:شلاءجمنبها-زانللأنهالا

،الموازمواىكلةا)!دا!تْلحصوأدالمبالفردلصاجةادراكهرغمتا.؟رإ-ءدللانمص،،ن

والنيلهموالتفريببالموتىالكبرةالعنايةتلكانهنابالذكروالجدير

قي-،صلةتصبخان)كاتدرحتىابرتدْكعناسترتءنهاطانللا

مختلففيادا.الاطرقفيقاررتوْازيينالافوالسلركالفكرلىالجذور

بمضمنهذاعلىادل4!ولبالانساناستوطنهاالتيالبقاعوشتىالحصور

تاَشالاصزءامنهذهإموالتي!لوتاجالاهراممثلالشهيرةيةئبالمممارالعجاا

ءندإ!تا،-دبىمامعضةداتءنثال-دموا-تني.)02،؟الأ.راتةالعنا

ء،خلفاتمناليعراقشماطئ!؟اءيضئرماأث*شارةالنياندرتاتافسان

لَتتروقدضا؟يدارددف3فيالتنةجباثناهودلكاليهتعودعظميةوبقايا

عنطرقالدفنيدورموضوعهالذيالبحثمنالرابعالىالفصهلعةماالحديث

.انقدثماز.ءراقؤبوههـامهصمه

!u،حطولالاعل3القد11،كبرلىالعصرالىننآخخااواذا

(olithicخ)(31 Pala)ْبالحياةا.لانساناعتقادعلىالدلي!للسىفبامكاننا

)91(54.MakesHimself , Pث!مه!لا,.B .G Childo

1)2"(.Ibid., .P f54

الافسانعت!كبير،-:لوجيبمتطهـرالحوىالعصرهذاوة!يز)31(

الاذساناسمعلبهاطرقالذىثالحدالانسانانوعظهورعو

Homoالعاقل Sapiens
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لهمفهوماصبحالموتانتثبتالتيالدفنسارساتمنالموتبعدالاضىا

يمثلوبذا)23(الدفنبعهمابطريقةاضىحياةالىعبوراباعتبارهجديد

بمحاولةالروحعنالانسانيالفكرتأريخفيمتقدمةمرحةالدورهذا

اصبحتا-لثرالدفنطقوسانالواقع.واوموضعها/)23(ماميتهاادراكلإنسان

Cro)"كروماةمرن،انسانظهوربعدال!عصرهذافيثحقيدا - magnons)

يسهيزالي"فييةالصخراحلاجيءاحدفة!،لدىالكر،مانسانامتل،يةومعاصر

(Les Eyzies)المحارشقطعةئلاثمائةمنمكونةمجموعةاكتثسغت

كاف!تاطاالزاضحومنا:تىاقبورفيرموجودةثقبة-لانتالبحري

كافيلان،س"لاسوتفيعقوثلأ،2(،ووجدبشكلإ،لاصلمنظومة

(tte du'Cavillan!مLa G)ايضاكرومانيرننوعمنرجلميكل

تطعةمائتيمناكثررأسهحولوضمتواقدالقرفصاءبوضعمدفون

للتعوفي)86(استعملتقدمنالمحارالقطعهذهقكونانالهحتملصار)02(ومن

المكتئصنةالقبورعئكبيرمنعدديستدلكماالعصرهذافيالهياكلو-دانت

وكلاسرانPavilandوبافيلاندGrimaldiنَريمالمى)فيمواخعقيعدة

GlamorganوشانسيلادChanceladeوبرنوBrono

)22؟

!23(

1241

)25(

)26(

,.S .G .P Brandon , Religion in Ancient History

72.!

..Ibid.101لى P

المحتحعاتبيننادراامراكانتبالموتالتامالفنا+فكرةانوالحقيقة

الفيدلمسوفمثلالسفسطائيينغيرمنامثيربهايعتقدولما"ل!بثصرية

ا/لشهبروتلحيذ.!م.قTV--341)ءابيقور"نياليونا

.،يطسىقريمود"

,.MRAE.9كا P

277.ve Religion , PضهE. 0. James', Comp

.Ibid.Loc. Cit
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بعسحوقتطلي((ا!6!3-م!ه)0*رأوبرَداسلزرول!عطر!وزيو-لس

والقصداندملونالىشكبدونترمزالتي)المنرة(الحمراء:-الصبمن

ا)حياة)!2(،ونذكررمزالدماناعتباراكلبممدكيماسيحيااخميتاذمني

الدفنعلىدليلالباحثينبعضيحدهاإحراهبالصبغةالهياكلطلالمانعنا

ثمومنالجلدعلا&مراهاصبنةاوضعموالراج!تادْالاحم،الازوالبمد

الحديثابىسد)38(.ونختتممنانهشة1الاجزاتلاشيبصدالهظامالىتنفذ

محاولةا!يشهدلمانهبذكرالقديمالحجريالعصرمنالدوراهذاعن

ا.لاموات!بدفنالعادةاسترتالاجياء،اذملا-سءعنالامواتقبورلفصل

الاصياء،قبلمنسكلنامااستمرارمعا!كهـوفارضياتفيصفورةقبور

جضربفي(OpenSites)المكشصرف!المواقعفيح!تىحدثماومذا

Moravian)مورافيانوسهوبروسيا Loess)حيتiاكتثسافالقبورن

استمراريةالىيشهيرالذتَ.تو!اكات)92(،الامرالمصت!قيبعميمةْاتر:،ءفيم

اضافهَلهاالعاندةال!مماعةاوالعائلةمنجزهالامواتبقايابأنالاعتقاد

للوجود).،(.مظ!كرينينوصلمنعمةفيهاطؤونةاإاوالقبرا*خةااعمتبارالى

الحيوانوتإءيئالزراعةحلت،حيثالحديثالخجريالعصرفيامأ

تفيراتءلىمئصبةالمنايةكانتواْجذور،فةدالاثماروج!م!ا)صنيدمحل

الفكرفيالاء!إسىالر!يزةوالخصوبة،تالاقطةوسراواءوربحتالة!ول

)رمزالامآلااكةالانثويةالمضه،ثبلودو-؟لاحظفانناولىذلكا)هـينى

الموادالمستعمدةوضىالحراءوالصبغةالمحارواصدافالقبورللأ(الخصوبة

)27؟

28%(

)2!(

).؟(

:MRAE :!. 3 : f38

96,G. R . Levy +" heG +te of Horn, P

76.G.Clark and .S piggott, Op. Cit., P

.G..R Levy. OP. Cit,. .Pf69
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الحمام!!ايورالعظميةالبقايااتاضافةااقا!!متلكلعيفكأادوات؟،ةال!في

لَلهاالاث،ءهذهمنبأنالغرضالافتر!ضين،ويهطَنوالثعاالثيرانورشوس

علىالدليل،ويأ-تناقبرهالخصعوبةفيممكنات)!3(بوضعالميتبهـعمثتيسيرهو

فيالنر،ءلجبلمنانحديثالحجريالع!راوانلفيالدفئءمارسة

طحضارةالنطوفية)نم!سبهالنطوفيينإوتىاانالمنقبوروجدحيتلخسطين

مرحلةهيوا!تيتقريبابدايتهاافي.مق0008-00001الىتؤرخالتي

الوسيط-االحجركطبالعصريس!ىمماالحديثالحجويالعصرألىانتقال

(Mesolithic)الصبفةآثاروجدتالمحارية)32(وقدبقلادْرهمدفف:افد

الادنىاكسقفيالحديثالمحجريانعصرمواقعصياكاهم،ومنعلىالحراء

بجوارموتاهميدفنونالسكانلَانوفيهمصرفي،سلامةبرةب"مرمدةموقع

،العمريداحلوانحضارةمجتصحق!بلمنأَلحريقةا،،واْفبعتمنازلهم

ذلكبأرْلنايبينماوهذاالقريةداخلالمدافنوجدتاذايضاصرفي

معينمكانتخصيمىعرطةالىالدينيتفكيرهتطورفييصللمالمجتع

قرلىنطاقداخلقيمكانحنهمانبلقيالقرخارجالموتىدفنلغرض

ماكفنينالقوفصا،بوضعالموتىدفنصزفي"طاسة،موقعالاحياء)33(،وفي

وجدتالوسطيمصرفي!العرنة،إ4،(،وفيبالقشمبطنةحن!رنيبالجلود

of.102)31؟ Life , P!!مح.E .0 James " The Tr

1)32(..R Levy, Op. Cit . , .P , .66 refك!ة

D.-س! .A .E Garrod , The9 Ston

3-01.el,Vol. ,1 ( 3917 ), PP!حم+Age of Mt. C

للطريخالمقارنالموضو+!انتحليلفيالمدخل،اننا!*سرىرشيد3؟)آ

افريقيااوشممالآسياغربيجنوبفيوالسياسيالحضاركط

.125ص،(1!1آ8،بيروت)

)34(.V Goddon Childe, New Light on the Most Ancient

(Londoولا2591)".!34

-+-



الالفبمرالبداريالدورفيالحالالقبور)03(و-ل!ذلكفيالىطينتماثي!

منسهالمنمَبةالقبورفيالموجودةالتماثي!لانت.م)6،(والذيَقالخاصمعة

.ملو"ت)37(

فيالسهاللالساندةالطريقةكانتحيثفلسطينالىمصرمنوننتقل

(Ossuary))/معنطمة،فياجتاظامنحع!اءلىالعصرlamفيالسا-اى

مسكناتمثلحيوارْاور-تميئة!ار،خاريصنا-وق.نءبارْغوص

غالبأ-لانالذيأجنائزياالكهففيرفعلىبوضعت)8،(و-لانت11لروح

جبيلفيالطريقةهذهاستعملأتا!الثسة)93(،وقدانصخورفيمايحفر

فيامتثمفةالغسولمقبرةفيا)0،(،اما.م(ق'03503-.)0ب،"بيبلوس

الثس!كلحوضيةقبورفيبدفنون:اتالاهبم.ا،قفق!.الاردنهفيا؟زيمة،!وادي

إ!فيختاوهذاالحجارةمندائريبرَتامتغرْ!وكانتالقرفصاءبوضع

صءناجمالأختلافذلكانالسا-لم،،ويبدر"لالمصفيالدفنطريقةعن

الممحتمععناختوس!أجراعصرمنكانالذ!الساحل!المج!تمعاتختلاف

الغسولية)الحضارةسبع،"شروفي،؟،(،الاناضولشرقيعنصرإوالبدوى

موتاهميدفنونالسكمانكاتاذمخملفةدفنضقوسلأمورش.م(ق0033

الحبوبمخازنفياعتمام1بدونبوضعهماوالقر!عاهبوضعاما

,G.Clark.1405أ)35 World prehistory, P
E.:(6س) , f35.Pولولكل

G..R:ل!)م:)P:1701أ73) Levy , Op

M.أ38) Lusty , The Foundations of

6[.ourSociety , ,54 No

()93)James Mellart, The Chalcolithic and Early Bronze Ages

in the Near East and Anatolia, ( Beirut " " 669 ,) f22.P

(04)44:"(.41Ib

(14)43:llart,Op. Cit ,. pجJames M
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الدفنمورسفقدنفسهالهص!.ومنالاناضولضقيفياكروكأ)3،(،اما

،ولكومالهشةالاجزاءتتاإشىانبعدا)مظاملجححيص)الم!كرر(،المافوي

الجسد)،،(عظامصائرفوقاصجمجمهونكونيةا!جناؤزالغرفهجداربجانب

بؤشرْكاشاشالموان(أت!،!ظ+لأول"ول)-بهـك"5-وللموقعفيويلأكأث

الىالجنةبتحريضالنحمزالاتاراهـبعدوافيالييو:ت.ارشمياتنحت

).،،الصحيةانوقايةالطريقةلهنىالدافعيكونأنانمحتملومن،الطيور

نا،يد-لاننينجمنازل،الموقعهذافىالىجم!،وبسبتعفومنباكخنص

ز%دتوقا.ا-"سبيةإ)م.امنهادصقوهـتنزل،1كا.،ف:3-شوافاابوابمن

الموتىءيخامول-.فنالنوما!-.،إ،لل!صست-صد!،به!01ء%ءثإ،شابعض!

.،تصا)رشحتض

الموتىكادْ.م(2قالرابعالال!حدود)فيا،بكراإبرونزيال!حصروفي؟

دفنكانا!بانياوبْاغرفصأء)6،(،ابوكصحائماإيا-ثنون-اررباوسما-في

امااوتحتهاالبيوتالمسترطنات،برينداخلايضاالقرفصاءبوضعيتمالموتى

النواوب-بر-ضوجداتقد.هكبيرة-هـارفياوء.خيرشاحواكأس،لاا-ل

من-لارْفقدالادنىالثصرقفياإ-محر)17،،اماكلذاالى!ت!رخأ%كراالحجرية

وموادحجريةواواني!دورمحههتوضعلَمانتوحرارفيالموتىدفنالممتاد

(4 T4.."22نم.،Ib

)43(:22ff:!ار:.J Mellaart , Top . Cit

)44(،،;JamesMellart, EarliestCivilization of the Near Ea
(London,6691)ا".86

.51صه،بقالساالمصداراضرليىلناارصصيد(541ز

(64)1(6391,V.Gordon Childe Th! Bron+ e Age,( New York

أ")4,:".148(4)7
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نذكرانوغير4!ا)8،(،والابدوالدباليسوالفؤوسالخناجرمئلمعدنية

ضارةنريخفيالسلالاتفوعصرمن"اور،فيالملكيةالمقبرةانهه!نعا

العصر.مذاالىترجعب.قالثالثةالالف-الررافدينوادكي

والحياةر،لموتالمتحلقةواصمارساتللشحاثرالمامالعرضمذابعداننا

الشحائرضهتتبعالى،ننتقلالانسانعندنشوئهااولمنيذالاخرى

الانسان)ستيطانعصورأقدممنذالرافدينوادىضارةزوالمعتقدات

الب!ث.منالتاليةالفصوالفيالحضارةتلكمنالاخيرةالمراحلوحتىفيها

،)48(:MellArt,Op0 Git :!.! f128"؟
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الاو!الدفصل

هأوإ!!غالىوفىأ!ص!وت!"

ثستطهعاللىيداهن،ياصددةول،)

pAلاا؟"سهإوتأيقيهان -.2AA( jاللين

ال!بث!راماس!الشهمعد*الىيعضون

ءبثعه)صاماوعطهصدوداتاءالما9

الرحم!(ع5يدهب

-كل!اهش-





نيوالخلودالموتبينأعلاقةاموضوخفيالب!ثقبلدنابدلا

وفكرةالخلودافكرةبينالفارق-لوضيحمن،صةالقدتألنهراةيةاتألمتْج"

دوأالو.مننوهـايتضمنالعامبرمعناهالخلودانحيثالاخرىالحياة

الوجمودمذا"فهوماختلفو،قد،ا!زمنبروريتأثرلاانذىالمستر

الافرادبئلودمتمشلمادىوجودتوملامختلفةوالثسعوبإجماءاتابين

كماالانسافياننوعاوالانسانيةاالنفس،خلو!اتاوالطبيبةإتهـلمبحا

ب!عدالاخرىألحياةفكرةإما،الأنسانيةاالنؤعةفولىمنالبعةىىيرة

استراراتكونالوجودمناخرىمرحلةأىعبوراالموتفتعتبرالموت

نكراناالاخرىالحياةافعَرةتمث!لاوبهذا،مابشكلالدنيويةلاحياة

الحقيقةألتلكتلطيفمنلحثر!ام.المضوديكونولاالموتلحقيقةتاما

،الصرتبوجهالطمأيخةمنقدرالمنحها.لانسانعلأثارمامنوالتخفيف

باعتبارهك!قةإصتانكوانهواودالناافكزةالاساسيالمغزلىبينما

نهما2فيكولاتلتفيانالاتيئفاناالفكرالفرد،وبالحقيقةلَيانفييزثرمنانابعد

رفضالىالفريزيةال!ر)فعامنوا!ئاشئةالصليةاتنساالى9امظولةمنصءا

الفصلهذافيحديثيلَزارادواني،عليهالفناهـالمطلقبحكمالتسايم

ومناقضةالقدطهينالرافدواد!بلادسكيانعندومفهومهالخلودسوضوععل

لمعالحةفسأعود،المفهومذلكضوءفيال!ياةالىنعلرتهمثمومن/لهالموت

الرسالة.منالثانيالفصمالفيعقائدهمفيالاخرلىالحياة!كرة

الق!دما+الرافدينوأحىسكانعندألعامةالطقيدةاوالقا!ةكانت

الموتجعلتانهاحينفيالآلهةبهااستأثرتميزةالحياةفيالخلودان

ذليكمبعثانفيهشكالاومعا!قهم)9(،منذالبثصرعلمقدرانصيبما

.ه-/3الثالثالصود-العاشراللوح،،جلجامشملحمة5)1(

طحمة"بخصوصالبحثؤاعتمدناانناالىت،الاشارةوتجدر

4--أ



تفوقإننياخعقدةء!ا،هرقبجميعا)عونا؟ارةءنمسؤولةالآن!صةاارْهو

باتدراشهىاابئسعلىالآ!،ةتمنوقإ!بر-وإشهشاوكلتالبنصرف!اشمبر؟%ير

و!وأهرموتهاحينوالدمارللةوفىمةعرفىي!ونونالاًفانوالادهابخلوو

ز.زن،اسهةالآءلىالتثصجميهصفذاضفاءأقصبر،3)2(ذحدث!سايسص؟لا

وز!صفازكاحاجاتهافيلي،ابث!سشب-ث!خل!قاتهـ!،!!صالتيال!فة

لك؟ومىْاععا!هالَلى9ئيإلبت.كأتا!5تضمم!رتيلبر،-،ر+،اد"ةائْنوتت

طتإلتصرفبب!ضتأليان!،كماللقتل،لعرضي!هـ،وال!ربأ!الافنتا

،الموتاخا!ارتعرلنهمهاافدثْثلىاتىأالاعم!إبخنصرأمنثوفرة8صا-؟اَلمحمو

نمبشالضيْالخاود4ئصصةأضةمفاتبدونش-شقىالىتدىت1ء"ءر.أَفان!كزبعتو

يصىلءدلىىالىهـو!ض،انذهىْاشاتباثرفالمتأ!إ؟لصو(!ن،د"ةالآ

أطكنهضلتعرءم!التيالآا،ةف!دداني!بذلكوتتوضهب:ح؟لىالتناقضمذ

بينماالصلمةايجادم!اولينذئكافأدتأ)ضيادثاتاا!وتحلأوا،ء!ت

)2(

فيوذلكلهاوالاذجليزيةالمربيةالترجمتينءلى،-لمجاعث!

تبين.الر*ينالمصدر

.(7191،بفداد)،جلجاكلضىملحمة،إاقرطه-ا

,E: .A Speiser, in ANE+ : ، (9691). 3rd,: 27Seq

وتىعالبشرعلىالموتحتمتعنإخنافيالوارداصعنىوبخصإكى

بيصخقد511هـذافيالتثممابهالىنثمبر،)،لخا-ودالالهأوالآلهة

اله!دمنالآتيالنصمنيتضمحكماوالعبر)نبيئالقدماءالهراقهين

.القدبم

فالىياربانتامايبستالعئسبهـتوانامارا!كتلايامي5

.،فدوردورمنوذكرفيجالسا.لدهر

21-201/11،المزامير

411.KS..P
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:الآةفااو.نجموعفي،مامرش!التيشالاحداثالأنهةتمت

،وا!وتالآل!!ةة

مواجمع،ثلاثةفيللموتالآا!ة،فبمات!رضا)"ىا؟حداثا!صريمكن

ا*!ال!ءاوإء9!ء(Cosmogonلأاا)كلإ-"ألص!--،طيوفيمقتلهاالاول

-(Theogonلأ)
و(عشتار)نَا"نرا"اا"!-إكينطيرط؟نص4نيوالنا

4أممهْاراساة،يادتت!سمض!ماالتيأل!"توىالموتوثصعائر(زكرز)!دموزى،

وأتضإميمتفرتةاحداثافيجمعالثالثا،وضوعاما،يمأرنيالعراقفي

يكونبزندون(1الامواتعا)م)ألاسفلامالعافيالآيةبحء!في"طتبهد

ءقاربةافب!اذَلرأ)تسالاحداثو-أدلك،بال!ء4طقوسةعا،قةلذلك

:اضلأْةأااواضيعلهذهزةعبل!يا!فيماونقدم،الموتمنالآ)ية

:الآ)،"واصالالخليفةأيعاطير!الاَلهةبعضمقتل

هذهمقدمةفي()3(ايليش-افيما)البابليةمقةالخ!قصةوتأتي

والاضيا6الو-!-:د3--لوا"الآا،ا+ءوللمطصووشصوء!ا3ويدورالاساهـأير

ال!ضصرينا،خه،."*أ-"،ءاقوىسوىا!بدءفيياكنلم،نهجارْهااوينكن

نج!المثورةيةالانجليزترصصتهاعلىالهحيثءتافياعتمدتوقد)3(1

:PP::الآ.ز:ينالمصدرين 18 Seq,.!8.كا

:PP: 06 Seq2.:ا .E A: Speiser " in ANET
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-إ.لعذبالماءيمث!الذكي-"أب!سر"بالالهالمتمثلينا!لاولين

عنوضهر-المالحالماهوشل-،تياسحة"والآلهة

وانشارء5الالهينانجبااللذان"لخا)مو"و"لخمو،الالهاناتحادهما

علىيأْىالذيالسماءااله"آنو"الالهمنهماالوجودالىجاهثم"كيئسار،

الجديدة،الآيةعلىانقضا+في"أبسو،رغبةانالا،الجدلى-.ةإلآلهةار؟ء!

الآلهةبينمريرااعاصرافجوت.،العتيةةالآلهةازعجUi.5ضجيجهاب!سبب

إستطاعالذىكيا)"ايا،الالةقادمااليإممجديدةأوالآلهةالحتيقة

واعصر-55/ألثانيواللوح،آ9/الاولاللوح-"أب.و،يذبحان

ضيدأبسو،5قتلهبعد!ايا،انئم،-الاول/07االلوح-ممو،5وزير.

زوجتهمعفيهمنماكوسكنالعمقماهانهاعتبارعلىجسدهفوقبيته

71-72-/الاول-اللوح8"مردوخالاله:البكرابنهماانجباحيثا+كينا،"دا

الآلهةالاقتاتولىالذىهوانهاذللاسطورةألحقيقيالبطليعتبرالذى

يغتم"أبسو،انلَمهذل!كمنوالواضح،قلبلبعدسنذكر-لما"تيامة،

ال!ألماديةبهينتها!شنروانماالاسطورةفيذاَهـمقتلهبحدالو،جود.!

لمفلزونبهاتثأرانقررت"تيامة،انثم.باسمهالمسماةالحمقميا.مي

.توسلهالمرعيبةا!كلوقاتمنجيشالذلكاتفهـياالجديدهَالاَليةمن

عن"ايا،تراجعوحين،لهازوجالجتهانب!دا"كنكوهالالهالىقيادما

بمقاتلةلمجومعليهاملكا،مردوخ،ابنهالجديدةالآلهةاختارتاكالقتا

عليهاوالقفسا.مزيشهامن"مردوخ،تمكنوفعلا،وجيشها"تيامة،

يتضحكماالسماهالاعلجسمهماشطرمنوخ!لق-/301الرابعاللوح-

الىوسلمه"مردوخ،امسكهفقد"-لنكو،زوجهااما،الاسطورةبقيةمن

الالهالقابهح$كان!،او!لاىانالصددبهذ!رهذكيصرومما،!اوكالى،)،(

M012:Speiser, in ENET .: P : ,67 IVول.+.
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مقتبسمناللقب).(،ومذاالامواتعالموحاكبموالطاعرنالموتاله"نر!لال،

UG)يةلسومرالكلمةا .5 GA. E)(6خين)لباابحضيفسو،(وتا/سنيلتىا

الميتة،"الايةتعنيبانهاالبابليةالخليقةقصةفيالواردة"اوكاى،كلمة

الاستاذانحينفي،الآلهةمذهمعوضعه"كنئو،تتا!لما"مرثوخ،وان

سلمدوخ،e"انيضا،لاسطورةمنالموردمذااتيرى"سبايزر،)7(

ذكر)jjiانالىنشيرانصن!ويهمنا،"اوكاى،الموتالهالى"كنكو،

واضحةدلالةلجال"اوكاى"إ"ةبالاصطزرةمنالموضعهذافيالموتالة

ا:صدثوصو،البثصرخلقبقالموتالهوجود،نالبابليينأعتقا"دا.ل

بعد.فيمااليهالاشا"ةستردالذى

جسدمنالعمقمياهوعوالكوث.ئء!مجز:بؤق"يا"قاموكما

منالكونجزءأخرمنبخلقص!اقاماقبلتليلكماذكرت،"مردوخفانبسو،225

السمما!-اللؤحاعلامماجعلمنالىشطرينشطرجسدهاامهتيامة،،اذ5بسد

الرئيسمننالمغزلىبانذلكعلىبر.،ءاالافتراضويمكننا/138-،الرابع

الآليةبينالصراعحدةاظهارمجرديكنأبسنو،و"تيامة،لم5مقتللذكر

ي)1الكونبانالتوضيحمنهالقصهكانالحتيقة،وافمماوالآلهةاجديدةا

منظقه3(اقدةول،8"لماالعمقمياهيعهمافىcAN-KI,والارضالسه،ه

1)100)2891(0Ionian Epic of Creationلأngdon , The Bab3.شلأ

:,.P 144 , 5.oN ... and AG : , :P ,477 , ref CT

14-11,42:26

الثالثالفصلفيوالقابة،نركال"الالةعنالحديثليوسناتي

البحث.من

A.51!أ61% Leo Oppenheim, ، Mesopotamia Methology،.

2-Orientalia,XVI.)4791( Roma,,922.P No

.كط.ح!:!ه41

)4(رقمالهامنىينظر)7(
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زة103)1ءاتالا?إت؟ذأ!!ك!مايت6-تا،والآإ!ة"ألمكة،%-صادءتخلةالا"يئامادة

أ"ضر.ااجهـها)بىأ-ى.با)ءهـيتةأفناءوأأ"فوتالآ!!ةاتعرض

في*دءثأليقوالانسارشلمق"اأعودوخ3اا؟إ!رأشرْ،ْا)-)إتو!!د

مجه-ثاختاراذا/لآالمةا-أ.-من5كنجت.لبرو؟تراصش!اعلىل!لعهل!اْ!أ،،ق

الانسى-.-،نوخاذواإهـيخهشرافةلحهوان!011آلَرهذمولذي"ننلَأو"االاظ!كلةالآل

منإلميةالباالخايقةقعمةولاتنفرد،-9-33س/3السادسالاوح-دمهمن

الهيدممنالا؟سانبضدوسرخلق:لراةَدينواديبلأدالخإلةثياسارويىبين

-د"قموضوعتصضاوللتياصرىا/اا*و4الالص*،/ب"ا!عدن!!إثصترإى9هيزجماوا

اومف!الطيناوالىترأبالاإ،ةاص!؟مإبا?تس!ط!؟تبروأ*نأ/،؟ستن

ناتروىالاولى""بابلسلالةالىر-4لاريمهود!!حعلىو-دتأسطورء

)افكي("ايا،الاله"!توصلمةهـ،ىإضاءافاكلت،"ماهلأ)أ/(أو؟ةامبمزالآلهة

ذبحهبدالتعىفيواضحغيراسمه)إلأَد!"ااحددممنا،نسان1بخلق

بانترابودمةلحمهمزجتالآلهةانذفمصمارةا،سصوأاوْلذكر،الثمط!لهذا

صدهعنوضوحااكرتةصيلاتورثتوقد،)9(الانسانمنهوخطقت

اككطاترا-حاسس،لاابابليةاللملحمةمةدمةتنعبارةهيالتيالاسئلورة

الكونفيتوجديكن)مءا*البثصر-لمققبلماوفاناعنموضهوء!ايدور

ا)-صهولاجلمنل!!دحأإعمطزىْالأَليءوكانت،)لاَ)،ءسىوى

ينالرئهيمهالثلاثةالأ)!ةاعوناتقاسم،ينمااليزميقوزالاعلى

فرة!وقد،ل!آبسو!في")نكي"والارضعلى"أنلإل((والسماءفيل!آنو"

8(ز

)?(

الآ!هةالقاباوصفاتمنالاسمهذايكرنانويرجح

الآلهـصةبما؟الااعتقداكى(Ninhursag)،ثنف+!سا"

را)-ومريةومحناها(ول"*أول)Q!زتباسمانجعكماوعوفتإ!ةإء12ا

"الولهَدالسيدةلااو!الولادةسيدة"

6-22:67:P،!!1..ك

:2 0 .E A: Speiser, in ANET ,: P: f99
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التخلص6(قررواهؤلاانالاوالقضواتشقالانهار9لصخرىأالآاهةعلى"انليل"

إصعبدوا-،طواادواتهـمباحراق!هانليل،وقامواث،رواالمملمشاقهمن

زصو!"آمنالالهاقتراحعلىبناءا8(،وز؟رةهمدية،"؟)ءحبد"اي-كرالالهاءإ

مثالمليستفرنالمت!ردالآا!ة"نس!و،الىالألههانلب)!،اهـ-و،رر!وزذهب

ازاءفعلهيتوجبفيماالكبارالآلهةاختلفتعودته،وبعدتمردهمسببعن

الاله/)أنو،وقفا31نالمتهردين؟حدانعقاب"انليل،ال!،قالالهذلك،فاقترح

الاذس!انيطقإ،نءملإ،هانكي"اقتراحاالاله)ة:.رح،وا-يراجانبهمالى

شعمائرهـ،،واقامةالآلهةبخدمةأضطلحأرلود!هـ،م!!9ا!لى!ثةبمساعد!

او!ويشدعي!ويهاله،واختيرالاخرىالآيةاموأف!قةالاقتراح!ذاويلاقي

و!مهلحه"ويخلطآخر-ليذبحنصايفيالالههذااسميرد-ايلا"-وام

:الاسطورةفييرد9(حيثاخلط)ْاهذامنالا؟سانيخلة!ثمبالتراب

الئسض.!ة."و+ايلا،صاصب

مجمعهمفيذبحوه

ودمهلحمهومن

(99)000لطينا،وت؟"صضمت

حوالىالىتاريخهيرجع،آشور"مدينةفياكتشفلوحوهناك

ايضا.الأنسانلخقعلىموضرءثايدوراسطورةعلىويحتوىق.م008

الارضوابالسماءالموكلة،الانوناك!"آلهةانفيحوادثها)2؟(وتتمخص

عددبذبحلهايمصصحانالكونخلقبعد"انليل"الالهمنطلبتقد

ambertأ:1 & .A R: Millard , Atra Hasis , the!لأ".ك

,BabylonianStory of the Floo 04 ( Oxford , )9691 , f8P

)11(6-223:95:4 . ، Pأ"أ

P::آا)2 f68,كا.ح
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وقد،للبنائيئ)،1(ألهةتعتبركانتالتي،لامكا!المسماةالآلهةمن

(لم!ها*)،نبرو"مدينةفيالمقعسة،اوزوموا"منطقةفيذنكتم

،الاسطرةالالهةبفمةليقومواإئهادمامنالب!ريخلقوالكى-نفر-

ذبحاتقررالتيالآلهةعهثيذكرلاالنصانمنوبالرغم،23/27

A.!،مايمل"الاستيذأنالا Heidelفقداثنيئكانانه(يفشض

لهة9لهمااا!تارتانسانين)،2،صوىدصعامنيخدقلمافهبدليل

(.الرقيمقفامن11/12:الاسطرا-،زلكارا5واوليكلارا،،"اسمى

ضةكانتالانسانخلقمنالنايةأنتماماالواضحلمنأنه

فيالتساؤليثيصالذيالامرومن،اليهالاشارةسبقتكماالآلهة

الآلهة!ما.جحلمنالضذموال!قديمالعراقفيالافسانخلقاساطير

اضقدالتساؤلضاوبضوص،الخلقذلكع!ليةفيتدحلالمذبوحة

فيالث!رعنصروجودلتفسير-لاندَلمهذلكبأنالقوليعكنلاأنه

كدكو،5الشريرالاله3منظمقهعلقياصال!لانساناليخلقيالترك!يب

مروالتيالاخرىالخلقاساطيرلانذلك،آنفاإضرتانسبقالنع!

الضديكونانيرجحوانط،مذنبةاوشريرةألهةتذكر.لاذكرها

القدسيةمنمسحةاضفاهموا%ضراخلقفيتعفللآلهةIدماهجلمن

القدصيةقلكلهقي-ساندونالآلهةلخدمةااهـلاليكرنالانسانعل

الخلودنيلانساناىبمستطاعيكنلمحيثالآلهةمثلالخلودنيمل

مثلا"كلكاشى،نان.3تركيبهفطالداخلةالالهيةالمادةفسبةكانتمهما

لمذلكومعبثصرور.؟(فقطواحدوثلثالهيةمادةمنثلثا.كان

ال!ماش!وجودذلكافتراضناويؤيد،الخلودعلىالحصولىيستطع

)13(52:Ibid.,:P ,96 No

)14131":Ibid.. Loc

صلا\49:الثافيالحعود/التاسعاللوح1،،كلكامشملح!ة5)15(
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،)وليفاراهالاو)ينالانسأنينا-ميقبلالالوصةعلائدالة

كاسلاف،اعتبراا؟!مايعنيسا،ذكرهمامرالممذين5زلكارا5و

خ!تهمافيا)كيدملدصولم!ننيبةمابدرجةمقدسينمخلرق!،للإث!ر

ر!الالهيالدمدضرا!منانمانيوالغرض،ضالدين)6!(يكوفااندون

ذلكالانسانزالاَلمةمنماشي.وجودالىالاشارةموا)بشرخلق

الآلهةسيطرةتتالحماة!تهوانبالدمممثلةنةاماالحماءمو

001للبثصر)!1(وقتيةفعمةالالبءتاذاة"!،في-ماتتحكم

ضسىالآلهةبضمقنلذكرالىق!طرقا!تيالاساطيرو/من

متاخرةبالجيةذسخة!عثرا)ديةاسطورةتوجدالآا"ز51-لموضوع

دتو،"وتدعىموكعا،يعرفلابابليةمدينةزاحدا"الاو-دور،لها

صماالآ)يةمنزوجانالامرءبباديظهرانهنييلاحداث)18(نلكوتتلخص

الآلهةءنأخرزوجاانجباالالهينمذينوا!الارصوالا!ة،ينضء

دتو،"ضةمدفيالسيادةو-لانت،البحروالا!كة،1،مالَافدو5هما

ابنهاعثسقتالارضالالهةزوجتولكن،خاين"للالهسقودة

4صودpْفيواضومه،خاين،إ،5اوقتلتزوجهاالذلى،اماكاندر"

الالهوافجباالمجرالا!كةاخهتزوجا؟،ثملنفمصهالسيادةوأخأ

ومكذا،الب!والاايةامهمنوقئوجبدورهأة،5فلالذي،لأخار"

.بقت-لأبائه)9؟(منهايدجهجب،!ل!ويفومأدواإ،1الآلهةتسثمر

.ك!*".!68---)16(!

ترجمة(°\07،بندأد)،البابليينعندالديانة،بونيروجان)17؟

.11اصالج!ادروشد

son , in AN ET : , P: 617 ! : (N 8 Bلإ.A :K Gra

ا!اجياتنلبعناليرئانيةالخلقاساطيرفيوردمايثسابهومذا)91(

الاساطبرعنكناباىانظر.الاباهالآلهةكلالابناءالآلهةمن

مثل:اليونانية

.h8 1 4 1 6491( ) , P: 72ffول.RGraves , The Greek
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نأالواضحمنأنها،كثيرةتثصريهاتعلىالنصاحتواءمن،لوغمو

تتكررحيث،دنْو"مدينةفيالمهمةبالاعيادصلةذاتالاسطورى!ذه

للاسضنتاجيدفعنماماو؟ءتاالاسصطورة)02(سياقفيوالاشهرالايام-واريخ

شعائرشالااعيادنلكفييوىهالوصفمضمصاكانالنصكأن

لقمةبالنسبةيجرىكانماغرارنكلىالاسطررةهنهضمنهاتمثل

ذكرموردحولملاحظتينضاونورد،،بابل!مدينةفيالبابلةالخليقة

مما::ا،لاسطررةهذهفيالآلهبماضتل

القتيلةالآلهةالىبافسبةيتكرروالذكي،اضجعه5السبيران:اولا

كافتالذىالوقتيالموت!لىللدلالةالمسشح!كلالتعبربايذكرنا

ثمالطبيعةفيالخصويةلموتتصسي!افيالآلهةبعضلهتتعرض

.)21(الخصوبةخجدداخرىمرةقيامهـ،

بكاملالوجودفيتستمرالاسطورةفيالمذكورةالآلهةاغلبأن:ثافيا

هوالذقي،اما!لافدو!الالهمثلمقتلهاذكرمنارغمباقدراتها

والالهالقديعةالعراقيةاالمتقداتلطالوحشيةالحيواناتاله

.)1،خقدات)32،ت!لكفيالماشميةاله"لاخار"

للقت!الآلهةفبتمرضالتيالاحداثعنذ-لرتهماالىواضيف

المهمةالاموربمضالقديمالعواقفيالآلهةواصلالخليقةاساطيرفي

ومي:الاحداثتلكمنابهااسشنتايمكنالتي

قبلوانمااطلاقاالا؟سانخلقبعدتضلمالاحداثتلكان:اولا

الآلهةهذهأنئمالآلهةسوىيوجديكنلمد1الخلقذلكيمان

)02(

(r)

132(

A..K:كا:617 Grayson, OP: Cit

الفصل.هذامنيلييخماساعالجهال!ذىالموضوعومو

99-89:.A .K Grayson, Op: Cit: , P: 617 , Nos
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يتيحماوهذافقطنصيبهمنليكونالانسانطقبعدالموتقدرت

ضدمهالىاضافة،البشرخلنمناخريغالية"مناكأنا!؟وأطلي

وتنفردلتستأثرالمرتمنالآلهةفديةاعتبارهيرمكنماهينلك،ْالاَلهة

سبقتالذي،الموتلالهالجديدةالوظبفةاءصبحتفعدوبذلكبالخلود

البثمرارواحازهـ،قعلىمقتصرة،البثصرخلقفصلىوجودهاى5الاشار

الاَلهة.وإ-/!رفقط

احداثيْىا-رىألهةقبلمنتنفذالآاهةقتلءمالمجةكا؟ت:ثازيا

تكنو)مالطبيهيةوالظواهروالتكوينالخلقبممليةزخصىعتيفةْلدبر

للانسانبالنسهبةاالحالهوكماذ)هـمقتلهاالنيالآا!ةاجللى،.:لمولْة-جة

.الفصهل!ذابقيةفيلفاسصجبتضحكحا/مسبقاأجلهقدرا!ذي

فقطموضوعينعلالآإ!ةمظتلافالاثماراتاؤتصَارأن:ثا)ثا

إلاتحقادالنايبرزسابقاأوضرتلَماالآلهةواىلالاْشانتلمقهما

للموتالآلهةئ!رضيمانيةاتصء،نيكنلمالمة::لىهذاذإرمنإ"الغاليأن

وخلقالآاكةفلهوراوالكونضلمقعمرجمةحنهْلوف5ا)إصص!3،قمابقدر

القديمةالديانةمنظريأ/هتطمدوناكانيةإمةهـةانبنو!ت!ه،البشر

الاخرىالافكلار"حتناقضمن2ذلاث-دبر"ءببماواإإ،ءوتا)دبنر-ال)!

وادىسكانءلقائدفيا)كناقتلىظاهرةانالواقعوفي،الاَ)،"خلودحول

حيثالأقواماممظماص،طيرفيالعامةاءرالظوامنت!سنتكاثالرافدين

يحتمدونالاولىالتأريخيةال!!ومريةورالع!ومنذالأساطيركتابكان

منافسريإلاكام!طورىاوالجانربوالابداعالخيالعلىالاولىبالدرجة

الاستاذيذكركطالحقليوالايمصتدلالالمض!لقبقواعدالالتزامدونالف!س

الاحداثتلكتصوير!نيترددوالمفأنهمولذلك،،)23(.ريمره

المن!يالتفكيرالبث!ملهايكونأندونيةالجثسا!الاعمالانرذجوفقا

)23(:KS. , .! f144
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ويبررانواحدالموضوعهعا)جةفيانتناسقنعدامالىبممادىامرو!و

عديدةاوصافانحدحيثالآلهـةاملمو!نوعلىالخصوصوجهع!هدا

واديبلاديالمعرثفةالاصاشير"نالعدفيقييردماقناحضالآلهةلبعض

؟نه،نركال"الانهالىالاشارةثلوْفإسنهاتزواجهاضنالرافدين

.51بنضهلفعسهخلقالذيآشوروالاله،انثىبهتحمللمهـانذي

بأنهفيهايخاءاب-ننا-،مصين!اطمراللالهترنيمةفييردكما

.،)،2(افصاواررْل!ا)ساصترة"

والموت)بزمزز(،)دموزلى،1وهوتالاسفلالعائم1(!)عشتار(اناتا"11نزول

:ا*هـءلب!ضأسنولىا

ورةالاس!مو-تموز-!ثموزى"الاشةموتعى-!صها!مان

والذى،ةل،)02ألأكىالعالمإ!ا(-خارفي)ائاتا"نزو!5باس-مامعروفة

موتءنفيكاير"ماالاول،امرانثالب!25نفعإهِااكل.إيْ"،،،ليممت،

صلبفير-دخلماوحموالاسف!الحالمألىنزولهابهد،اناتا"الااكة

.،تموز5،دهوزثي5الاا"بموتعلاتهاوالثاني،هذاعناموكنر

للاسطورةادومريةالروايةاننب-د،انائا8موضوخفبخصوعى

الاشارةتةضروانماالاسفلالعالمالىنزولهاسصببالىروضوحتثسيرالا

الظاعريوالسبب،العالمذنكالىالنزوا!فيالالهةرغبةعلىفيها

الالهبمةخليتعلق"انانئا5لسانعلىالاسطورةفييردالذي

الاسفلالصالمالىة،كيئا!-يرشا"الالنهةزوج5انتا-!لوكا!"

الاسطهـ-جنازتهم!إصبملحضورجاطتةلتنائا،"ادالكبرىوالاخت

نم)34

)25(

84ص،إقالساحصدرإامإ.تيرو-،ف

والآشوريةالمومريةلروايتب!اال!اطاةالترج!ةادرجتوقد

البحتمل!كأفيمعا

-،04



ذا"الاسفلاالحالمبوابيلكبير"انائا،منمخاث!كةالاموما-هـ698

الاحداثان.-لما،حدوثهصحةالىيشيرما!اماالاسطورةفييوجدل!انه

الادعاه)26(،عذامعتتفقلاالاشلالعالمدخولهابعد،انائا،دوشتالتي

الالهمقتلالىللاشارةالميثولوجي"لمفزلىانالعموموجهمملىالقولويحكلن

"/U0)معروفوغيرغامضاتا،_ل 2) Vبأنالافتراضالممكلنمنانهالا

الامروهووتهورهاط!و!امبعثهكانالاصعلالحالمالىانائا،5نزول

لمساعدتها)سين("فانا،والاله"انليل،الالهامنكلرفضالىادىاالذي

واضطديبدوالنيالطموح؟لك،)ننشوبر،)"2(رسولهاطلبحين

وتنطيمانكي)المصومريةالاسطورةمثل"اناتا،عناضىاساطير

الالهاتاخوا!اسلطاتمنايخورةبمفهرتظهرماوالتي(،الكون

اسطورةوفي،هي)92(نتلكها-لافتالتىاالسلطاتمنبالرذم

الضارةنوامبسانتقال/وانكىاناتا)باصهمتعرتاخرىسرمرية

ان!حي()الالهتنافس(اناناالاَلهةاننجد)إوروكالىاريدومن

وتاخقهيالكطبالسومريةوتدعى)الآلهةالنواميسامتلاكعلى

محدماليزداد(الور!لاءا)(اوروك)مدينتهاالىبالخديحةمنه

فيتريدماع!الصولفىن!عتاذوص،مدين!تها).،(وجد

الالهةاختهامزاصةفيالذريعالفثسللاقتافهاالا،الاساطيرتلك

كيانتالسالهمفوهوالاسفلالمالم!مع!(كييك!-ايرمنى)

وجه)للاءمطورةالآشرريةالروايةمنيبدوكماتتوقعهالاضى

(TI)

1)271.

)38(

)912(

).ع!

،،1673،بنداد)،تموزوسأساةعشتار،عبدالواصدففل

08:.S .N Kramer, in ANET : , P: 64 1 No

5:No,ةSMR. , .P E165

175.KS., P

:4(0 . 1 .! f016؟
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)اناتا(اقايدتانالنتبجةوكانت(الاسطر/31-36-الرقيحم

عليهاثبتحيث(كيكال-ايرش)أخهاامامعاريةلتمثل

وحولوعاالموتنظهـات(الاءمفلبالعالمالموكاصونالآلهة))الانوناكي(

وفي،(1681-163/الاسعلر)وتدمنعقلتهامدةجثة

رسولهامنطلبت(كيكا.ل-ايرش)انيردالاشوريةالرواية

الرقيم-اوجه)وباءاسستينجسدماع!لىيسلطان(نمتار)

ايا(1)الالهفأرْالاسطورةتذكرولَما،(75-68/الاسطر

انه،اذالاسفلالحادممن(انانا)انقذالذلىهو،انكي)

مخلوقين(1ننضوبر)لرجاءاستجابةخلق،السومريةالروايةوفق

!امواعطاهما(ترْو-كالا)و(كار!ا-كر)ظفرهقذارةمن

مشاكلينثراالاسفلالصالمافبالذهابوامرصاوماءهاا!*ياة

مو-مامنتقومصتىمرةصتين(،انانا)جسدعلىوالماءالطعام

ب!أنالاشوريةالروايةتذكرحينفي،(273-2!ا/الاسطر)

الاَلهةوزير(بابسوكال)لتضرعاستجابةخلققد(أيا)الاله

اسمهيعنيالذي(نامر-اصوشو)يدعىلهجنسلامصيوقا

استهوىحيثالاسفلالعالمالىوارسله(الطلحةبهي)الاكديةفي

ذل!منهاطلبحينالآلهةقسملهفأدت(ل2-ليكا-ايرش)بحماله

الحياةماءواعطقهلهرضختذلكوبعد،(أيا)الالهتعليماتوإفق

سراحهايطلقثمومن(انائا)(عشتار)على(1فمتار)ْليرشه

11-/الاسطر-الرقيمقأط)لهاالحياةعودةبمعهالاسةلمنالعالم

ملاحظتين(انائا)موتاسطورةمننستنتجأنويعكننا،(18

صا:

!لالاسفلا)طلمصْ)انانا(لاقتهالذيالموتان-اولا

موتانموبينهماالكبيرالفارقاناذ،البئصرموتليشبهيكن
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انفصاليعنيكانااقدماءالهراقسكانبر"اعتقدلَماالبثصر

منالنانيالفصلفيسماوضهحلَمما،أ--سداعن(الاطمو)الروح

يدفعنيمما)انانا(نلاالةا.لامرادفامثليحدثلمبينما،البحث

مناكثرإعنيلاالاسطثرةفي،هوتهءنال!-ليثباْنالاءضقادالى

هدْاويصدق.الاسفلالدالمفيواسهاوق!درتطحيويض!طايفل

منفترةفيهوبقأ؟!اامالعاذ)كالىا،خرى1الآلهةبعضنزولءلى

كما،الاسف!العا)مالىنز؟لهاا-،صبث،قسرااوطواءيةاماالزمن

31باملة.اجسه.امهاءنأروا-!،أطبانفصاي!كأنلا)نانا(حالةفي

وسأتطرق،الكفيةهذهءلىذ-4تلهيت!الاسفلامالعااهةآوانهدْ)

البحثْمنالتالثالفصلفيذلكالى

ال!يعيةاضهاحاالى)انانا(قى4أإاعودةكانية.1لَانت-نانيا

يتسصنىلاأمرو!،ء،أ:اكاوماذ!االصياةاطعامرشإ!جردميسرراأمرا

يتوجبلَانلهمة،زن!صوماء!االحياءوولا،ماناذ،لبئصرحدوثه

كمايستبانبهفئ!لمزاماوحموالخلودعلىليحصلوااخوت،قبإ!تناولهـطا

،الرصابىةط!قفياللَاملهار-صتهـ،سخردْاككبما)ادابا!اسماورةمن

الإسالل:العالمالى3واخلى.(تموؤ1،دموزلى،اموت

وخروجهاذيامهاثمومنلالاتاله،لمالى)انانا(الالهـ4نؤولان

ا،لهرْوجهاعلىمث!ؤومةت-جةالىلى؟6اصسومرإبئاالاسطورةفيمنه

شياطينهمنغددوبرفقتهاالاير!لاله،لمغادرتاز!،اذ)دموزي(

الالهةلاوامروفقاالاسفلالعالمالىعفكابدي!لمجبوالكبيرةالصغيرة

ر!صوالاتأخذأنالشياطهيئحاولتوقد،(/-ليكال-ايرش)

اخلاصهمنلوثوقهاذلكرففحتانهاالاسيدتهعنبديلا)ننشوبر(

-39/)الاسطرغيا،!اعلىالث.رريذوحزنهانقاذهائْيولدورهلها

)اوما(مددتةاله)ثارا(منكلمعالامر،ت!ويتكرر311(

-57-



(بادتيرا)مدينةاله(لاتراكاوالاله318(-312الاسطر)1

)انانا(لغيابوال!*ادا!حزناظهراالمدين،3آ8-322:ا.لاسطر"

ااالضياطينبرفقة)انانا(1ان!تئم،الاسغلالعاهـمفي

يظهرلملَرالذالسالفةةالألىمىا!مَيشرعلىوهنا"()93(لَلابإ

ضد.فيذلكامنبدلاظلوانماالحزتعلامات)دمرزي،زوجها

)انانأ(اشارتوحنذاك،وصحبهما)انانا(مضجاهلااعميةزائيابامرتديا

لموقفهمنهانتقاماالاسفلال!المالىالشياطينلثخذه)دهوزي(ا!

بالدعا.يديهورفعشدت!اجزعا)دموزي(فجرخ،يبدوكماالمتعمالي

جولبأنالثمياطينمنليخلصه)انانا(اخيرتو()1الشمسل!لاله

الاسطر/)منهمالهربليستطيعافس)قدمي(و)يدى(الىوقدميهيديه

اسطورةالمتضمنةالالواحتنتهيالموفعهذاوفي،!35()32(-331

بالاعتماد)دموزى(للالهحدثمانتتبعانيمكنناانهغير)انانا(نزول

موت)وعنوانهاالاولىبالاسطورةالصلةوثيةةاخرىاسطررةعلى

الحوادثفيهاتعرضثمحزينةبعباراتتبدأوهي،()36(دلموزلى

ا-!الاحسااانهكهانبمدانهو!صها)دامونري(للالهوقعتالتلى

نومهفيفراىالمرجفيلينامذهبمنهالموتلاقترابوالحزنبالقلق

)كثصتن-انا(ألالهةاختهالىفذهبلهستحدثالتيبالمأساةينذرهحلما

)31(

"V,)T

بما-مالثانىاا)ش!طرعرفوقدالرركاهمدينةمنشطروهي

اتا"-اى"

1)!،انائا"نزولباسطورةالسومريةالروايةدنرجمةقمتلقد

والتيلهاالانكليزيةالترجمةعنالرسالةملحقفيالاسفلالعالم

328السطرعندكنمهيوميل!لأول؟3ي35ْردمر،،دْالاشنشرها

ترجةعلىالاسطورةلبق!اعلاهاالدرجالتلخيصفياعتمدتوقد

ومأساةعثصتار)ابةكتافيلماال!ربيةعبدالراحدفاضلالدكتور

3-02صا(تموز

06-155:KS : , P
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القمبمنطويلةباعوادمحاطافيهنفسهوجدالذيحلمهعليهاليسَ

.بستانفينفسهوجدانهثمنمو.رأسهاحنىمنهاواحداوان

تهالمقس!ةركيانكما"تمدممىiصدهمو،تطفيمياماور.أىالاشجار-لثير!

كذلكوراى،سجنهويختفيالمقدسقدحهوينكسالارضعلىتقع

الوصلفياللا/زورديةلحاهاتمرخوعنزاتهبحخالبهحملايمسكصقرا

ذاقتلعتها،الريحعلهاهبتالتيالحظيرةارضبأرجلهاتضربواغنامه

رأهماوفسرت،شديداقلقاقلقتذلكائا(-)كشتنصمعتولما

ناقعنينحوهراأسهاإحنصَالتىالضبةان،صيثبالشؤمينذربأنه

أزواججمينمنخركتالتيالقصبةوانلاجلهرأسهاستحنىإمه

ااختنا!اواختفائهاحتمالبامنهسيعاني!انفراقالىتئمميرالقصب

كالا()ادصنفامنالا!هفلالحالمشياطينانمناخيراوحذرته

حينلا(r)ادانغيرنفسه)دموزي(اخفىوفعلا،عليهسيطبقون

نأعلىلاجبارهابو!اوعأَاشا(-)كشتناختهعلىقبضوايجدوهلم

الىالمدينةلكاد)دموزى(وفىةيك،رفضتانهاالااخيهامخبأعلىئدلهم

ا،هـعليهفقبضيحتلماعلىالثس!يا!ينمناختهمكلخوفهبسبب

ال!عالمالم!لحط"lوتهبأوذراعيهوقيد،01ووخزاضراباواشبعوه)بهالا(

يهربحتىغزالالىليحيله)أوتو(الىتضرع)ثيموزى(انالا،الاسفل

ناغيوكزالالىفحولهلتضرعه)أوتو(الالهواستجاب،الشياطينهن

بالغربعليهوانهالوااخرىمرةبهلحقواالشياطين

أوتو()سساعدهوفصلا،لينقذ.(أَوتو)الىثانيةفتوجه

لتوسلاتهاستجا/ب!تالتي)بيليلي(لدعىعوفىْا"مرإةبيتتبالىال!على

حتىوالثصرابالطمامتناولمنانتهىانماولكنه،وسقتهفأطعمته

لالدمرةبالضربعليهوانهالوااخرىمرةاهـ)كالا،شهاطينلهطهر

الصالهربمنشنمكنغزالالىواحالهأيضاا)اوتو(فتمخلالثانثة

اهـ))كالا(منضسةاستطاعواصناكانا(-)-لتشناضتهغنم!ظيرة
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أخرىسومريةاسطورةوهناك.الاسفلالعمالمالىوحملهبهاللحاق

انانااسطورة)بعنوانالباحتينعندتعرف(دموزكط)الالهموتعن

نجهتقوممهىالىالاشارةفيهارترد((Bilulu)وبياولو

الذي(دموزي)الشابالالهحظيرةعلى(كركركط)و؟بنها(بيلواو)

انانا(1الالهةإاخبارال!-ماحدورقوما)!جرمذلكفيمصرعهيلاقي

والفرباه6الص!راعبرمفادةوخرافهمذبو-ا)دموؤي(شدهوجدبأنه

عبوتوزنالشابزوجها(انائا)تندبانوبهد.بجنبهايمشون

ناا-!لمنتتلهاءلىنتزءع)دلجولو(منالازتقامرغبةتضمل!ها

ماهقربةاقوحولتهاالصالافذهبترقادهفي)ددوزي(الا)"يستريح

مخاوقاتالى)!-و(يدعىلهاآخروتابحاًكاالىحواتانهاكما

ة!ص.-خور9أيفييردلمانهوالواقع.انصحراء)1،(فيهائمةجنية

صيغةضمنوردوانماانثى-،لاَلهةالمء)ب!ياهـلو(ذكرا-رلىسومرية

En-biluluلالهلقبوهوبيلواو()السيدبمعضى

ا)خليقة)قصةفي)مردوخ(الالهبهفعتوقدمحناهمنيبدو-لماذكر

الىالاشارةستردالذي5(دد)1/)فيصكر(لىلالهلقبانهكما(البابلية

كونهالىاضافة"الفصلهذافيموتهعنتتحدثالتيا،لاسطورة

يسببالذي)السيديعنيفالالىموءعوما،بذاتهمستقللالهاسما

هناومن،والشربالرعيواضع4الهبأنهعموماووصف(الوفرة

وبينالاس!مهذاإين(يمرعس)و(،كوبسن)الالاستاذانربطفقد

الاضارةوتحدر،ماء)5،(قربةالى(1بيلولو)للالهة(اناتا)تحويل

الىالاشارةبأنا،لفصلهذافيذكرتهانسبقماالىهنا

.Thأ)34 Jacobsen & .S .N Kramer, 3 The Myth of Inanna and

:Chicago, 5391 ) " :P f163)اممر(،,:Bilulu 5 , in JNES

4."!:()كام .761f."(



مناكثوتكنْلصنىلمالقديمةالعراقص"الاسافيرفيالألهةممتل

.الكونمناجزاهتمنلاخرلىهيئاتالىتحولهم

العانمفي(دصرزي)اقامةدَانتاذالبالاراءاختلفتوقد

بعدهايقومتمعامنصفلمدةتستمردوريةانهااودازميةالابسف!

)36(،وكاناليونانيةالاساطيرفيدونيس()1!بالنسبةالحا،لهو-للما

رجعةالاالامواتامعالى(دموزممط)ذهابانسابقاالسائدالاعتقاد

!رجمةعلىفلكنشتاينآدمالاستاذأقترحهالذيالت،-ي!أنالامنه

الاخيرةسطراعشرالخهسةأضرقفاهيحتوىنصمنالعاشرالسطر

)قامةبافتصمارالقا"بىأيالراارجح"انانا"نزولاسطورهمن

أختهمنهبدلاتقيمانعلىء،منصفعلىالاسفلالعالمفيلادءوزي"

اقترحهاالتيالةصاءةاناذ،العاممنالثانيللنصصف"كشتن-أنا،

،دموزي!يا)ئت:الآتيالوجهع!هيالمذكورلدسهارا.لاستاذهذا

أيدوور،سنة)37(لنمهف!كثشن-انا(1واختك،سنةلنصف

أقامى"ديمومةءنالفديرمرأيهعن!راج!،أيالراهذا5لَريمر"

ا؟!االا"ى!افروإث؟لألهةااحبتهصغيراصيادانىس،"ادوكارْوقد361(

المبمارياتبد-ولوتشبثاجلي،منالصيدبتركاقناعهفياخفقت

حرثحيبثالاسهلامالعاالى"هرمز"قاده،برلىخةزيرفقتله

عظيما؟افروفىثقي5حزدْوكان،،ني"بيرسيةوقلبفيانحبجماله

"هاديس"فيادونيس"5تلحقبأنلهايسمحان،!زوسالىفضوسلت

رف!!!الموتو،وي!ن،الحياةاليهيعيداو(الموتبعدماعالم)

ل!منوالصيفانرببعيمض.ميانعلىالا"نفاقتمح!تىي!يدهان

والششاء1)!ريففب،،ليقض-ر"!ا!،دا!،يعودثمالارضفوقعام

احتفماا،(Adonia)"ادوفي،،يسىعيدسنويالهيقاموكان

معبم،ر-;وهاوكجورج/ينظر،ا!ياةالىوعودتهبموته

(55!1،القاهرة!،والرومانيةاليونا؟يةالاساطيرفيالاعلام

16-1صهسلامةامينترجمة

.13ص،ال!سابقالمصدر،عبدالواحدفاضل(37)
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التيالاعتباراتبمعضهناذانممل)8،(الاسفلالحالمفي"دمرزكي،

كعالجي:عرضهاواسنطيع،الرأيمذاصحةتأييدعلىتشجعلا

الضسليممع،تصكننالااعلاهالى؟المثسارالسطرةقراهان-اولا

)دموزي(الامهعبادةلشعانرالكام!الثصكلنةريرمن،بصحتها

هذاتحملالتيالوحيدةا.لاشارةلانهانظرا،علهوالحزن)شوز(

موتحولمواض!يعهاتدورالتيالنصوصعثصراتابينمنالمعنى

يتضمنهالذكيالمعنىتسنداشارةأيمنتخلوانهااذ،)دموزي(

عدداًمننملكفانناذلكالىواضافة،اعلاهاليهالمشارالسطر

،دموزي)موتعلى،تفاصيلهااضتلفتوان،تتفقالتيالاساطير

تتحدثواحدةاسطورةنملكلاانناصينفيتندبهالتيالمراثيوعثصرات

الاسفل.االعالممنبشةعن

عهلصايهشلكنامالاسفلال!لمالى)كهوزلى(ا!ذانه-ثانما

ذلثألهةمجحالىهناكانفهمانهاذ،قديلقبلاشرتكماموته

الذي،()93(كلكامش)موتباسمالصروفالنصمنيتضحمصاالعالم

منيذكر.والذيالبحثمنالرابعالفص!فياليهالاشارةسترد

إصبحمذاالحديداَلزهوبر،الاسفلالمعالمفيالموجوثةالآلهةبين

نفسهالاسفلالطلمفيسواءالعالمذلكبالهةخاصةبواجباتيكلف

بعراسةيامهالى)اداباأاسطورةفيا(لاشارةتردحيثالسما..فيأم

الأسسملا!الملهة2مناخرامهبرفقةالسمماهفي)أنو(الالهبوابة

)38(

)93(

.S .N Kramer, , Dumuzi's Annual Resurrection : an

Important Correction to Inanna's Descent 5" in

Bulletion of the American Schools of Oriental

49.!.(6691,XXII), (Bostonولأئأ!,Research

18:ET: ,,51.P!مB2ول.S .N Kramer, in A
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مصافالىعودتهذلكيعنياندون)ننكشزيدا().،(اوإكشزيدا(وهو

انهعلىاليةبالاضارةالتطويذاسترتوقد،الاحياهعالمألهة

كانالتيالطريظيشابهماوهذاالئسجاع،)؟ا،5و)القوي(.)البطل،

الاصفلالعالمألهةالىبهايشيرونالقدماءالرافدينواديصكان

ال()2،(ْ)نركاالالهالىبالنسبةالحالعوع:،التماويذفي

)كشتن-!المفترضةالالقماسةاشارةأيمناكليس-تالثا

العالمفيسنويةالنصفاقامثهامدةانتهاهبعد)دموز!(اضتانا(

استرارعلىواضحدليللديناذلكمنالحكسعلىوانماالاسمل

-)ايرشالاسفلاال!عالملالهةكاتبةأصبحتاانهاحيثمناكوجودما

بعدمنصيرى(إ)3،،-)بحلههوأخرباسمتحرفواصبصكميكالى(

الشهيدلتعلقهاافتراضهيمكنماع!بأخيهالاقمناكالىنزولها

لعالمالاسفل11فيال!دور1لابهذاتقوموهياليها01!ثمارةوردتوق!د،به

عنطدمهروىحينلانكيدو(لسانملى(كلكامش)كملحعةفي

-05الرابعالعموفى/)السابعاللوح-(كلكامش)دالاصفلالعالم

52-.

الملكموتحولسوضوعهيمورنصفيوردت-رابعا

سلالةمؤسس(.مق5!.2-2113)(1نمو-اور)السومري

ترجمةالحقتوف)-0225:)بأالكسرة،ادابا،اسطورة5)04(

.(1البحثأخرفيالاسطورة

1)41(286:P,ك!كا.

فيالاصيماءعالمفيالاسفلالعالمةألهعبادةتضيلعلىوسنأقي42()

البحث.منالثالثالفصل

51ا661:!)43( - .K Tallqvist , " Alckadische Gotterpitheta

ref : CT : xv, 24 : and A: Deimel . Pantheon

!:97.(1491,Babylonicum , (Romae

الثاكالفصلفيصيرى،-بحله"بيتصلقماتفصيلالىوصنعود

البحثمن
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آلهةالىالقرابينبتقديمقامنمو،-!اورادْالىاشارةلثمالثة21)أور(

العالم-لاتبة)الىوكذلك)دموزي(الالهبضمنهميذكرألذينالاسفلالعالم

العالمفيالكض،بةبمهمةيقوميكنل!مبأنهنعلمولمالَا،،()،4(الاسفل

كماانا(-)كشتناوصب-ممط(-)بطةهيواحدةلَاتبةالاالاسف!

كبيرةأهميةاهذابمضصبالانالتوانها،السابقةالفننهرةفيأوضحت

سأوضحكما)ا)قديمةالرافدينواديبلادفيةاد*ثاالعقائدفي

الاشارةبهذهامتلكنانكونفأننا،(البحثمنالثالثا!لفي

انا(-)كشتنواخته)تدوزي(الا.هينمنكلوجودعلىواضحادليلا

تعاقباحتمالينفيماوهذا،الايصةلالعالمف!واحدوقتوفيهه!ا

3.العالمذلكفيبينهماماالاقامة

المتعلفةبا!لاحداثترتيباعادة،وسعيإَلمدهذلكمجملومن

الآقي:بالشكل)دموزي(!

)دموزي(الالهزوجهاامارغافيببتت!صقد)ائانا(الالهةان

لاسطورةالسومريةايةالرثفييردكماالاسفلأمالعاالىالذهابعلى

نزولهاولَانشههيخرو-الابصدالاسفالالعالمالى)انانا(نزولة

)شهراسمالسومريونعل!4اطدقحبثآبيفكر،فيتمقدذاك

عايهحنقهاهوذلكالىدفعهاالذكطالسببوكان،()5،(انانارحلة

توضحكمامفلالاسالعالمافيلغيا!امكترثفيروجدتهانبمعد

ئيابامر-دياكانبأنهتصفهاذالاسطورةلتفسالىمومريةأروايةا

)44(.S .N Kramer, aDeath and Nether World According

Literary,11*!ر,)0691( Texts , , Iraq!ئto the Sumeria

06.!

البحث.منالرابعالفصلفيالنصلهذاكاملإلأاشرحءزأسنأتي

)45((.A :H Sayce, Assyria, Its Princes, Priests, and Peoples

08!.((6291,London)
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شمربمهعرفب!االاشارةهدهربسنا!لاذا،!يسبء،جلىلىليبر!بة

لتوصلنا(161(دموزي)عيدبماسميدجمىكانحيتالسرمريينبينايلوق

فسي)انانا(عياباْشاءبهخار.را-بعبيحنيىللاد)دموزي(انالى

لفنكماولمسالطلرذلكالىصاحذهؤجلأيدةالى!لصالعالىم

إسحمالمامنصيامتهالىيرهـتدهوزي()عيا،بأنا-إصصينامنالبعض

اتْباشعاةضاصةأعتقدماعلوهيالعيدذلك"،سبهأما،الاسفل

الراقفيالاغنامرسوالدالرئيم!!الموسمالسنةمنالفزرةهذهتدون

الاسهرالعا)مااأضأ.دنجلبهالهم!.شةتا!)دهوزكط(3َ،!ولذلك

علىوالمحافظةوالماعزالاعنامبرعايةمكلفاراءياإ"،ابرصفه

وتنتنصيماانف!)"ا،!هلسومريهالايص!ورةمننعرفلماحظائرها

ي!الشياطينقبلمن)دمورىلم)خذيكونهناومناللَون()7،(

بدايةلىذلكيلَونانالارجحوعلىا"بش!رتليالنيالاشهر

غيابهثنولذ!ك"و)فراالطبيعهعمطا.فيهيبماونموسمو!والشتاء

الخصوبةشيلاحوال21من!،لباْييؤْلرلمالاسملالعاشمف!

محعححورا4علبايحزنبقاةفيالسبباعتقا-ماعلىهذاوكانوالطبيعة

اطعبدطفوسمنمايومفييصبحأندونالشعبيةالمعتقداتنطاقفي

لجممصدآ3،نتالض!الا-ركىللاؤ!ةاخلاؤ)8،(معروف!وعماالرعصسمية

يمة)9،،القإانرافدينواديبلادط-نمنانعديدشالطبههةموت،

ذهابعلىاضفتارافديناواديفيانننمهبيةالمقائداروييورو

ذلفاعلى.هـغماآإنلكونهطساويةمس!حةم!لىالالهالعالمالى)دا!وزي(

theاticْ(4)ا- Semتاand!لمغولفأ،،ورالأ)أداأطدسo!للأت"له-،,;Lai]gdoiأ.\،

1uldars,ثةلها5هـ).ع36 ، ( Lonaonَإةحاج

!مدد.".ع4175()7

168ص،اسمابقاالمصدر،عبدالواحدفاضل)48(

)94(0،3.، .P!f288
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الىواضا؟فة،محليه)05(الجماعيالحزنلممارسةنمرذجامنهواتخذت

والحزنالندمعنالكثيرت!حانيففسها)انانا(الالهةاناعتبرواذ/ل!ك

كمابرارةبرثائ!وتبدأالاسفلاالعالماالىزوجهااحذفيلتسببها

قموينمنجزئينا،حدبالحقيقةهرالذيالنصوصأحدمنينضح

بضةمتبوعةزودبهاعلهـ)انانا(-شب،مرث!يةاعلىيثشملسومركط

.موتكل؟.،

المورةتكل-لمجدواالساميونجاءال!سومريين1وبعد

!يثالفكردت،اجهـممنفيهاويطورواع!ليهاوليةميفوا3افااكسماوية

اضافةالديانةفيرسمتصفةلديهم)اتموز(موتموضعاكتسب

فصمسيقا)اتموز(1بوجوديعتمقدونكانواولمدا،الئسغبيةللمحتقدات

منجلوافقد،يخالقدالعراقفيمنواْلراكانماوامقا،سفل11انمالعا

طل!تالتيالرغبةتل!ك،منهزوجماانقاذاجلمناليه)عشتار(نزوال

النصوصفيالمتكررةبتهدلج!/ماع!نهاتفصحوكانتعنممادفينة

فيصودينهممن)اتصرز(يكونلكي2.(لَلهكلالموتىببصثالبا،بلي!ة

يسيطرالذىالتوترمنللتخفيفالشعوبعيليهاعتادتامروهو).((

لاقىوقد،والبكاءا!زنفيلهاالهمنان5باطملامشاعرماعلى

الاخرىالشعوببينواسعاانتشارا)تموز("حموزى،انموذج

الحزنالىالاشارة4ثو!يثمتيأخرةعهودفيالعبرانيينبينوانتثصر

الرببيتبابعمخلالىبياشثم5/الميديمالعهدفيتسوزعلى

هتموذعليبكينجالسا"تبنساهفاذاالشالجهةهوالذلى

-14ة8/-حزتيا(له

الااصىاثعأخرةالثسعوبفيقموزعلالؤنم!ارسةعاثهواستمرت

النديم.ابنفهرستزذلكجا.كماالوانيينمثل

)51(81.SMR0 , P

الاشورية(الرواية)الإسفل،العالمالىعشتارنزول"اسطورة)52(

/الس!ادص/اللوح/كلكااشى،وطلحمة!،91-18ا/لرنجبملأجه
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فيتغقدالاسفلالعالمالى)عشتار(نزوالبأنالاعتقادو)ستريا

شهرفيفجحلوهاليه)تموز(اخهموعدمنغيرواانهمالاآبشهر

تمريذةفيووصفوه)3.(البابليينقبلمنباسمهسميالذيتمونر

يصبىحلكيوذلكتموز،،\51(هزيمة)ضصبأنهالمتاخرةعصررهممن

نزولانهناوافترض.)عئشار(نزولسمببعنفكرلمممعمتسقا

وذلك)تموز(موتوليس،ستِبحدوثهاعتقدواالذلىاءر)عثممار(

فتذعب)..(عليهوتحزنعامكلذ-لراهتستعيدبأنهامbاعتقادبدلبا!

نزولوليسعيفزولهاو)ن،لانقاذهمحاولةفيالاسفلا3العاالى

،بالمجفافواالتدريجيواعذبو"لالعةمحلوالالىيؤدي)تمرز(زوجها

جاستررلم)6"()موريسىضادالامىذا!كَئمايفترضيتجسمدحبثالطبيعة

منمرورهااثناءفقطعةقطعةمنهاتنتزعالتيوالحليالملابسبقطع

-.)ايرشاختهااماماخيراتمثلحتىالاسفلالمالمهالسبعالملبوابات

عملياتكلتتوق!هناكواساميالنزولهانتيجةو،طرية(-ليكا،ل
انقاذمابعدولكن،الخصوبةالهةباعتبارها)!ه(الارضءلىا\خكماب21

بوؤيةاختهاالهاتسمح(ذكرهسبق)-لماأيا()1الالهبتدإيريتمامذي

محناستنتاجهيمكنالذلىالامروهوالاسغلاالعالمفي)تموز(زوجها

-47/الرقيم)قفا)عثشار(لنزولالآشوريةللروايةالاخيرةالأسطر

)95.

)53(08:Op:Cit: , P,،َذتa4كه".+:

(45)d Jeremias , The Old Te" tament in the Light ofكاشهfهـأ

eht.126Ancient East, "4.351 ( New York, 1191 ,) P

.47-46/السادساللوح-امش،!للكا"ملحمة)55(

)56(037.ARBA., P

تفا/!الآشورىالنص،الاسلالعالمالىعشنارفئول!اسطورة)57(،

9-6/الرقيم
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رفينشله،ةالقائلالافتراضصحأذااتهالىإعلطالاشارةجدروب

الأيينالزواجت!قل!يدالقديمالعراقفيت!ريكانتالت!المقدسا"زواج

يؤثرالاالاسفلالعالمفي)دموزي(الاله)قا!فأننا(ق)1و)دجموز!(

للزواجتظن!يدمجردالزواجهذاثجعائرمناهقصودانطالماذلكفي

الالهين.ذانيكبنتمالذي

القديم:العراقملنليادرئيسةدلالهةالسنوىالموت

فيالمهمةالعفاثمن،الموتمنوقيامتهالألهموتعقيدةكِانت

المديخنفيالرئيسى4الاابنالمعتقدوكانالةديمةانحراليةالديانة

راسأعيادليتفمالتيالشعائرضمنمحينةلفترةالمرتيواجه

ثانيةمرةيفومثمالجديدةللشةالمصائرفيهاتتصددوالتيالسنة

يسترقتاقديرهايكنلموالتيالمصائرتلكتحديديوكطانبعدللحيماة

الهإمردوخ،اننخدالموضوعهذاوضمن.،.وءمنأويوممنأكنر

لردأوكما-الامىفلالحالمفياشمنمنرةلصءمنويايؤير)بابل(

ويبحثرنالناسيند"فيما-)خرشانو()58(جبوبأسمالبارةالالف

اصةا.ل6(مردوخزوجة)أيوزوجته)نبو(الالهابنهعنهيبحث!!اعنه

يتمكلىوبالتالي،"صربنيتم،(الانهةلقبوهو)بابيلي()95(-)بيليت

!صوداسطوانيختمءإ!مشهما-نقشوثد،سجنهمنلأصالت!.ن

في.4سىمن)مردوحْ(الالهخروجيصورلَديالا)س-وت،عصرالى

يحلوهو،بجبلاوضص!كمماأيهارمزالذيالايى!كلالعالم

(OA)

أ)!5

حديثيضمنالرسالةمنالثالثالفصلفيوضحةماسأوهو

الاسفلْاالعالماسما"ءعن

,HeinrichZimmern, Zum Babylonischeu Neujahrsfesh

,,9111،)8،:"8:ع )Leipzig
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منباعتبارهأصلهالىرمزاكتفهمنالاشحةشبعثفيماْسدهمنثسارا

ابنابمل)1أكأاسمهثلكالىبئسيرممما،الشمسيهإ.6(الآلهة

شهص،)حقابأنها)ءابليةالتطيغةقص!فييوصفحب!2الثصسى(

الا)"ءيابانالىهناألاشارةوأعهلى،()96،المشرقانه،ال!ْ/.:*ا!*نهة

اليومنتحدىلاْقص-رقلفترةالالسضصر!،ا/"دسةلا!الماافيلىمردوخ(

البا/بدمدية.السنةراساحتة،لاتضىنالب!مب!أو

الالسه:سجنالاحتفالبأنالاعتقادالىالباحضمنبصغ!ذهبوؤ-

تناقضايدملالاحتفالاتتلكضمنوانعتاؤ"الاسفلالعالمفي)مردوخ(

صا)رالمصلحديديكونالث!البابليةالخليقةل!قصةالاساسس،المنزىمع

غير،ن!!صه)62(زمرإوخ(بررا4،،ازر-!وىفىو5ا)-ديد،السنةلي

خةالم!بدءفي)ميمورخ(اتفاءثنالةىدبأن)/ْ.إفهـاصإس.!ةحمي4از

سنةمقاديرمنالكونحالةفيا!الاننمقال!ضره؟جسيداكانالجدليدد

مىنتلكالالانتقاتروتهئلهمابكل،قادمةيىت"يرء!،دالىبقةسا

اشارةذلاثفييكودْأتدونالكونربأضطراببا،-صالرفيلخلء!ل

ضهيعانيلَاتالذي)الموت(ذلكؤانا!!موموءلى.الا)4موتالمه

علىالحزنو-لان،ضيقياموتاوليس!تقليديطقسمجرد)مردوخ(الألها

لانية)63(ْظهه!رهنجموددفرءًالىلبداطيخابه

العراقيةأسقائدافيموتهماموخى.وعاشىن!.اكيالاضرىالآل!ةومن

يفترصماعلىوكان)نتازيموا(و)ننكثصزبدا(ابن)دامو(الالهالقديمة

الاشجارافيالصاعد(Sap)النسغالهياكوبسن،5الاستاذ

Gاا::ه:286:بخص.وصهيراجع)06(

36.74yce, Op" Cit Pول.ول.

BGا.؟.12771:15)61(

)62(92.ateof Horn, Pح.R Levy, Theح،.

)63(ELBA.، ,p f285
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مورستوقيد،ايضا)06(للثصفاءالاواعتبر،لحائها)41ْ(نختومقامة

تشلعبادنهطفوسعَازتوالمراقجنوتفي"يسن،مدينةوكيعبادته

نصوصوتظهر،مسبقاانتهانهاموعدحددالتيالالهأنرمةبوضوح

ثانب،بظهورهالامريتنيرانالىوال!نمعفبالقلقعميقاشيمورارثاثه

كما)دموزي(الالهساتيصيختحالَيمراثيهولَانت،النهر)66(من

)صرئر(،الىابنا)رراممأيفبوحيثالاحيانبدعضلىبفانيتصاإانهما

ابنبانهاخرىنصوصفيفيكربينما،الا(-)ششنللالههواخا

الآيةمراثيفأنوبالحقيقة.)أكنررا(1!6(الالهةواخوأسينا()نن

الىمعظ!هافيالقد،مْنميلالعراقعقائدوالى-وكطموتهاذلَرالتي

بانرعم-)دامو(نعبادةبالنمصبةأسلفنالما-)!موزي(مراليتقليد

ومكمدا.)دمورْي(وموتالآلهلأموتبىينالموضوعو-ةانعداممن

بتحرضهالقدماءالهراقيوتاعففالذبم!(ننورتا)للالهبالنسبةالحال

)اداب(!ا.ينةستنصو-حداذ،إلاسفل)8:اإماهااان!وفى؟وا"1.امرت

قبلمنر"ئالمهوي!ف،القابه)96(احدعوالذياليل(بأسميذ!سه

تندبهالابرةانحيث)اكيس(الالهةواخظ)نتخرساكث(الالهةامه

الاَتي:لشطَلب

-4(

ث!)5

ث!61

ثبما)7

ث!)8

ث!)29

-.لا-

.Th.Jacobsen, TITC
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TIM:كا!98
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لىأفا

عليكلهفة،فيفامكأخيياقبركمندم"

عليكلهفةفي(اثننخراصا)امك

المذبينسفتيكتن!هـهـ.،خافهـ!

....اللبىلمىكتضسمعانها

بالمجهنجلسااهـورتدخلى!،الفتىأيها

نادب--تمزجلس(إْننخروحا)امدُلدعلاْ

الويلعديهالرلب4ولادبركهـ-قم

الويل"14عطب"-،جلبولا(لج!الاقبركمنقم

بحزنكابتصنمب

اختييات.-رينى"

إ.،رؤا)تيْلرءنرا!؟الط!ا؟احما،أ:،.كىناتربخينيلا

رؤيفتمكنالدفيبالطويلانافما)اكيص(باتربخينيالا

لااطرباازافما،()س!ضساك)تماخ(الامأشهابزوبخصنىلا
رويته.مكن2

الاشرارابمناذصطجعوانىالأ!صةلاالعالمابذدء!عببرات

الأشراربيراعمصحعوا.ىنرمىَشب!ان

.+)."؟(.ْ.قبرقيمنا!تيامأس!حفح\.ْالى!أختيبا

ءلأْصدخوطالمصمدموتا-شثأل!لرءرالىاث-اراتورد.!وذد

فْي،؟ننكرهـص!الاا!ه97(اللو()دور)دلر(مدير-،اله)ستران(الاله

فتالرئيسىبالا.ور)لاو،"الالهالذيْلقومالحنوبفىش"ا*409"دت

،"أشورلهلاهـا(!2)(نج!أ1لالهاو(ا،خوءش1)فياهـ(تشبا)إ"لااو"5ذانةا

)107

(1)V

;VT)

97

47.No9:15:SMR:. p

132.15:Ibid

P.283.مم!.بم



،()73(أنو)السماءالالهموتالىات،رةوردتكط،رآشهِ)مدينذفي

تمامامعروفغيرالاسةلا)نعالماشةالا)3سهثفزوقلم"صصلىانوالوا،ء

حتىافانا(-لمدموزءبلاساطيرمش!ابهةآيتهـرت!متدَثفلماد

منإةوقعيجعنت،المراثيفي1ش!ب()دموور-نف!اليا!س!بهولىن،الأن

الالفبدايةئي)دموزي(اساءروصاعواأزتواألذبن4ارَر"تا،-عراطالنه

6)،!(الآلهةلنلكالافلعلىمشعألم!كى،ضمحصعموار*ونواات.مقا!اْ،دي

ات-وتاعتبرتاسقدرمةاالب،داتانا،وضوعمجملمىْوالقاهر

والموتورحةالطبءعصراء!افيكئبيبةظاهوةالاليسنلالهةالسنر!

يم--لىالا!ءِالمنحالبييؤثرف!!الامراخرفيالآلى-صهاذ.لضتتس

يمنللَانعلإكموالحداد،4الا!معاناةانالقولوي!عن.خدودها)75(

بسصببانقديمةالرافدينواديبلادديا؟"يميزالذيالتوترءنتعبهـا

ال!ياةفةدان-ةصيةعلىوالحزدْاطيكولاهـصيرصنصصلالمثالمفاص

انقخفلنايمماَنلاانةوانواقعالمه!تن5هرإ،بهاأنتخصةطث!محاولهمح

الركلزب،لل!عانينظراةحرفبةهاالموة!وحذلكب*،)جاككيالةصهوص

البطلبأنعىومااقولاالمست!اعومن،منهـا)76(الكفريحملهاالتي

!ن!الباصبع!ىفب!مناكأنبركما)بص(الدانهيبدو2لافيها

يصوتالهكانوانمالىءقتليئ!رضبثصريبمزنوقيجسمدلاوحو

.اة)7!(ل!حبيعودثم"الخاصهالطةوساويةالاعتياثالفصوا!دورةفي

)73(

(V)f

)75(

1761

(VV)

Ruleئ!،،ديغ in the Ancientشاad, Ideas of Divinح.ل،حك،.

31".،4891(,London)

،M*7ول..!ع:133

f31:فى،:،i!0ئn؟add, Oد!:له:كأ

ك!1.ك!283:5

Ibid. f287.P
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ءاع!مة:اؤماتاويىص(تءبختييا؟وت'،Jلاiَبعهلىكأةرنة

لأنل!ى-)بأَسم6والح!رووا،مهومررة*ساجرالالىاحدىْلذكر

!لىارغمثد)انل:ث(الألهاألى!تيىاشرهـرالأق3ولاد:ثونف".

انهمىْبىسعمنهةالىمجهحذبتن،4عهـضَررداتلالاصال!،):اا-،النزوأ!

اذغذمب(إ-لنشأ)للاإ!ءدلين!اإطبمصول.-ب)8"لأ"(عأص!3ادلكئبسىلَان

اطl"لكلالثده!،4الأا لْىفتره)97(لالاص!4لىمال!،الى"ربررادروإثستحبه.ا-

وهيهناكالى(،خا-ا!زلى،641َ2).لى،اس!سظىس،وى-،مايبا-وتلىمحدودء

العالمفيولادتلهتاامم!ي)ذ.أ،(لى.؟!)ا)ف+رإلاا-بف،5+،)1حا!ل

الاسةل)08(ْإم)!ا"ا)5منثءبمؤ"ا"-وزتلألم"معالاهـىفق

مهثصماوتجدلوحعلىزس؟*شث!ا-رى،.!رضركص3يرورالمصاث01وص

هـإ!ا.-داز!الدور،م-،ْ؟أضمارا:ررالا!الىيخهزار6وبووناؤصا

M(8)اد:()بر.ص-مكرز،ني!4ا!.كأاص.!الهواءئر)إنمص،/ر(1الاإ"اختغاء

،اذلم-ل)إلها3اباان،000وزنيَلا-ِ،الاسةإ!إمالعاث،الامدر:نعفد

العونئطلب(ا!*)و!!اكي)آ!!ذف!:شهحضيابئ"قالص!نغ!رهت.

9S،منهم jيئنكر()لالصت*،دة!-اوخِاأأ-لىكى!بَلمتنر!ماءتاليءلمب،ن

الآلةانإ-!ناناءضدإرر:إورا-امندانانهافء،0،ا.؟.+.َ،رة!.ر*ار9!لم)8

اد"-،(يدونبو+صا!!وذبؤهضلا،ا!!؟انا%ارر"فيرفىساأاؤ!ته

ءوقيكماالاء-،لأمإ!ااااافةي:ا،-ار،4إا/إا!رو؟،.وإا.ا!،!رراِا

،إ"رشا!صْ""زوس)ختلع:"،خم!.ر،زا!لات6شا"راارا!إَااصإ

اجم4ؤ،/الصهبم،جإبوس؟4تاة!تإ:2/-ء،ؤب!أز.)"-كط")اَ،"1.!وكاز،

البثصرلبخدمالاردضالىنةو،إ:ْااءظ*ْإءت؟س:!!-ْا01!را،م2إ!صاصإ9)،إبما6

اإ؟"!نانبلآطءر،01الاسأبمالاءا،9ءرر-؟نماوهارر!راو!-"َربمةء،!امد+

95112-رخاز-5أرا"

3!ما".613،م،)97(

)08!.

،،19(

البحثمنإصاكاذل!،آش!رسص،ر،تر،أسضو

AG:؟فى973،



عنذكرهسبقماالىهئاالاشارةوتجدر،)82(الاسفلالحالممن

ضذكرتالتي(بيلولو)الالهةمعدد(1)ا(يشكر)الالهعلاقة

.(وبيلولوانانا)اسومريةاا،لاسطورة

سيئ(!تمرالالهالوةتيالموتالىترضتاضياالآبثةومن

العالممنالقادمةالشريرةاالالهة!وميتعرضالذ!ي)تنا(

المحريرةالالهة)انالبابليةالاساطيرأحدىترويحيثالاسفل

حولبغفبتجمعوا،السماوىالقبوالىطريقهاشقتالسبمة

رأىلما.ْمقامهمنيقمولموالنهارالليلفياظلم00الةمو)83(الاله

(ْنسكو)وزيرهامرأسما+افي(سين)البطلعتمة(أنليل)

أ.عاا)الىانفل،العمقالىررول!ةطمغ(نسكو)الوزيرايها

قا!في(أيا)سمعفلما..السماهفيالمشألم)سين(ابنيضبر

)مردوخ(ابنهواستدعىمناصةفمهمنواطلقفخذ.ضربالرسالةمذ.

هد.انوالواضح،()،8(00)مر!رخ(ولدييااذهب):لهوتال

لوقتا!صصةالدينيةالترأتيللبعضمقدمةتؤلفالأسطورة

أ"ئصرينواالسابماليومفيتقامكاشتانهنعرتانناحيثالخسوف

ويقام(1الانحلاالحا)ماله)J()تر-لاالالهالىنيسانْيرنيمةشهرمن

استصدادانياكليكونانوارجحاات،راللاله(ايسبنر)مهرجان

وكان،خسوفهعندالموتنهروعبورهالاسفلالعالمالىالقرلنزول

ألححهوالى(،ق-3،لى)ألالهاالىالفراينالمناسبةبهذهيقدمالملك

.)08(م!ريةا

(.)82pp: f168،لأ..

الذر.خسوفطاهرةالىيثسيرمذاانفبهلاشكومما)83(

)84(.E092":.اGB!

!85(S: Lan. gdon, Eabylonian Menologies and Semitic

Calendars,(London,391ا)5أ8."
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شاللا،(أيا))انر(الانهاساطيرمنسومريةاسطورةوفي

،الموتمنانكي(،)الالهمقاربةالىالاشارةترد،الغمرضيكتنفما

،دلمون)نيحوادثهاتجريالتىرةا،لاسح!إتذلَركماذلكوسبب

نطقت)ننخرساك(1الالهةان،السومريةالجنةبشابةكانتالتي

اصن!افتمانيةاحرلانه(إنطَي)علىالموتبلعنةبحضبهاممفوعة

اختفتبدنتهانطقتانوبعد،مناكزرعتهافركانتاتاتالنبامن

بسببرأ!اتضيير)الىيبدوأما!ثلىتضطرلاحتىالالهةبينمن

واصيجتشردلى(انكي)صحةوبدات،تأثيراتمنعليهايقعقدما

الالهةجلستذلكاتناءوفي،بالمرضجسدهمناعضا+شانية

بمالامر،ندضلالثسد!بانالاانقاذ.عنوعاجزةحرينةالرصلفيأصظيمةا

السابقة،الصفحاتعل(يشكر)الالهالةصافياضالاصظينا.ماوهذا

مكافأةلهقدمتاذا(ننخرساكأ)بسيأتيبأنه(انليل)فأخبر

الالهةجمعالى(ننخرساث)وعادتذلكفي(نححوفعلا،مناسبة

اعضا.منمرضاعضوامنهنوا!دةكلتثمفيالهاتثمانيةوظقت

.)86(الموتمنونجاصحمتهاسهـتردوبذلك(اأنكي)

م!لهوالمؤضوعءجملمنا"لنمنالىيتبادرالذيالسؤالانه

اضفاء!نتناتضامنالكبأنيوماشعرواتداكط،العراقيينان

علوصابنا؟داسدأنفأالآالهةجما!الخدودوصفةالتثسبيهصثة

ةبصيا!قامواق!دمفكرومميكونإنالجاثؤسنانهعرالسزالعذا

الواضسح1الامرولكنإقضال!تناهذامثلتجنبصاولةنلأالكاراعدة

ظسصهمبسببوعقليةروصيةضيبةمنصانرالمانهممولدينا

المسضلاتلهيتةدلونكانواالذىالاسلوبلاضتلافنتهجةأيا.

م!نالعديدوانالحاضرالوقمتفيتفكيرنااسلوبعناللاهوتية

،86(KS". :* E147
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كما،ابدا)!8(بتد/عمتدورتكننماهتمامناتستلفتالت!المشاكل

المنط!قصيبالتناقضاَضيرايعَترثلاالشعريالاسطوركطالتفكيران

..العقمي

فسوردوعماباشحنودالالهةتميزعنالحديثمنننتهيواذ

فيالموضرعننتقلفاْ:!باإوتعلاؤنهابخصوصالقديمالعراقعقائد

؟؟فنبحث،لهنصيباالموتيحددالذىنفسهالانسا-الىالتالي

فيصإ،محيأةاالىنكرتهوبالتليالخلودالىوتلل!عهالموتعنفكرته

.الافكارت!ك

87):كا!.117 KS)



البضرعلىالم!وتحتية

النودوتعدر





الراتيئواديبلادسكانانالضلهذابدايةفيذ-لرتلقد

محممائرقدرتبالخلودنفسهاضتانبحدالانهةبأناعتقدواالقديمة

علىيشتكلالاعض،دمذاانأي،يم)88،نصيباالموتفحطتالبث!ر

أجث!راعلاالوتصتميةوالأنيبالخلودالالهةاننرادإولهماشقمن

هذامنسبقفيماعمالجناوقد،مسبقاعديهممقدرايرامهباعتبار.

حتميةاىالثانيالحانبعنالحديثب!دوفيوالآنلالاولىالجانعلأالضل

مسبفا98(الموشقدرتالالهةبئنالاع!تقاداناذكرالبشرعلالموت

نلسىويمكننامنهلابدحتسإمرانهممنا.زيتضمن،للبث!رنصيبا

جنيسثعحعلونهاالبا،بليونكانالتيالتعابيرزالمضمونعذا

الههاو؟إ.9(المصيرالىفحب)مثلإحدهمموتعنيتكلمون

بلادواديالراندينادبفيالاشاراتتعمدتوقد،(999(اليهاخذ.()اأوضط

كلكاشى()ملحمةفيوردمامنهاوفذكرالموتحتميةالىالقديمة

يبرمىانفيهيحاول(نبشتم-)اوتولسانعلطريلحديثضمن

مر-ببنطقالخلودواشحالةالموتحتميةعلى(لَلكامشاد

188(

)8!(

)!1(

الغصل.هذامن)26إ!الصفحةتراجع

االوتعن!لتعبير(UGS)العَدمةالسومريوناستمملوقد

العربية."-ت،لكلمةالمرادفة"ماتو،الاكديهاباللنةويرادفها

e Babylonian+09)ط,G: R: Driver & J: C:Miles)

.Laws:هـ)6-5:311 (London, 591،)5 05 ,18 Col

ويرادفهاكا"شيشو"البابليةنيالنصيبأوالمميركلمةكانتوقد

رسول،نامتمار"اسمفيتد-لالتي،نام"كلمةالسوهريةفي

بقبضأوامرصاابتنف!والمكلفالاسفلالعالمالهةال،!ليكا-"ايرش

عنالوبويعبر8المصيرمقدر5حرفيااسمهوهيالبثصرارواح

س!يتألهةبهيئةالاسلامقبلوجسدوها"المنية،بكللدمةالمصير

."مناة"
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والذيالموتبضوصالقديمالحراقيالفكرفيراسخا-دانال!ع!؟:صضةث

الملخمة:تذ!نرحيث،الموتوحتيقةالحياةواقعمنا-غنبط

:(مش!للكل)د(نبشتم-تاأوإ)له2قاهـ!

يرحملا"تاصالموتان

الابدأالىيقومبيتابنينامتي

الابد؟الىيدومعقداخمتمتى

الدمر؟اخرالىنيبقىميراتهمالاخوةيقسمومل

الااب!؟الىالارضافيالبحضاهتبقىومل

؟الدوامعلالفيفنانباالنهريرتفعوهل

حتىالشسىوجهفتبصرضرنقتهامنتخرجقكادلاوالفراضة

اجلهايبل

القهممنذوخلوددواميكنولم

والميتاائمألنإبينالشبهأعظمويأما

المرلقمينةعيليهحاتبدوالا

جساهاذا*والسيدالعبدبين!يميزانيسيتطيعالهبيذاومن

.")39(اجلهما

نأفلابدا!إةتوجدعنهماانهإىبالحياةمقترناالموتكانفقد

علىمفروضا-مرالموتبأنيدركأنالمرءافعلىولذلكالموتبهايقترن

القدممنذحشحيتهيعرفونوَئانواطريقهسلكوالَ!همآ)بأءهواناتبثصر

اقسىكانانهالواضحومن،الباباية)39(النصوصأصدفييرتكمما

)الذكرالآنف(نبثشم-أوتاا)طابزجاءاكماالبثصرعلىالمحتمات

عث!ر:الحادىاللؤح!6-12صه،كلكاش!مدحمة،باقرطه29()

177-\!،.

)89:".ل!:17-1607 )B

ظني!.ش
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ب!فيهيردالذيالاشوريةالنصوصاحدأيضااليهينسيروَكلما

الوجالاكثرحتىيشملالقاسيالموتفيهياتيالذياليوم)

الافدلفيىاوالموتبدافضلحياةضماناعدمو؟تي،(9،9(ورعا

العراقيينجعلتالتيالدوافعراسعلالدفيويةللحياةمئسابهة

الى)ضافةوالخوتباكرهش!وب!فظرةالموتالىينظرونالقدما.

ومن،البثصر)59(علىاالامواتعانممنالخروجاستحالةمنرتوفهم

فبمنردالشالاشاراتشالعديدعبرالموتمنتلقهمتلمسالممطن

الالهها!؟كللَامشملحمة)فييردحيث،المسمماريهالنصوص

صيرهقدرتالتيميلاماالمرت)69(موعدتعلمالتيهيوح!ما

القدلمالعراقييعرفهكانالذىألما،)!9(والموتالحياةوقسمت

حصالكونالذيوان،كالقصبةتقطعالحياة)انمناكثريكنمدم

العرافييئقناع!ةكانتحمنوفي.()89(الصباحفييمرت؟فدالمساءفي

49)":ول:ل!فى41 )G

والبليدالجاهلكذلك.يموتونالحكماء،ةالقديمالعهدفييرد

.(8!4-المزامير)،للآخرينئروتهماويتركانيهلكان

بخصوصوذلكالثالثالفصلفيالموضوعهذافيومنفصل)59،

البعثالىالقدماءالعراقيينوفكرةفيهالارواحوحالةا،لاسفلالمالنم

.الحياةفيسلوكهـمعلىذللُ!كلاثروبالتالي

)1l(93ةالساسالممود-التاسعالشوح

ونشير،8!ا-1أ5:عثصرالحادىاللرح،!للكاشى"ملحمة5)79(

السماواتتحتامرولكلشيء"كل:القديمالعهدفيد.L»5الىههنا

،الموتيومعلىسلطانلانسانليس5و(.\:3-الجامعة)،وقت

خلقكمالذكيهو":الكريمالقرآنفيوردماو(لى(8:8-الجامعة)

(.T:الانعام)،عندهمسمىواج!،اجلاقضىلَمطينمن

وفييموتونهـبغتة:القديمالصهدفيالمعنىبفسالاشارةوترد)8!(

.1()34:03-)يوب)،الليلنصف

5:ل!ح:1415
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الموعدمنا!ل!ثرالحياةفييست!رانلانسانيمكنلاب"نهالفدما.

يتعرضقهالانسانبانا!ماقناعةعلىكانوافانهمالالهةقدرتهالذكلط

النصوصفيالاشاراتبعضوردتحيثإ:عداذلكقبلللصرت

.مصيرمم"99()يوميكنلموتتفيماتواائماسبعضانانفْديمة

صموثيتوقعالذيللانسانمصاحباالموتمنالطقيكونوبذلك

ومحارفه.اصلهبينوهرالصحةحالاتأفضلفيحتىا.لاوقاتكلفي

جدثلماوسرفت!ممعارفهقبلمنالمحتضرالشخصرؤيةاتثم

ا!وففييظهرعحيقااترانفوسهمزيترككانا،وتبحد.لبسه

موتتركهالذيالاثرمثلالمصيرنمسفيها!مسلاقونيوممن

والاسىالحزنت!لكهالهيا(كلكاشى)مشاعيرؤ(1أنكيدو)

لتح!يهمئم!..؟(للالهةمتضرعاالموتمنخائفاوالبرارياغفارافيومام

امام(أنكيدو)لاتا.الذيالمصيرففسسيلاقىانهمنيفينهوعذبه

يلاحقهالمرتشبحباناحساسهالىأدىالفكيالامر،ناطريه)؟.ا(

المواقيسعالمحتف!فردأىممرافةانكحا،تدمه"201(وضعةينما

وبالفرا!ومعارفهاحبائهقلِاثرمنموتهسيخلفهةمامسبقاالقديم

وتخوفهتلقهازديادالى)4تزكانتعنهمغيابهسيتركهالذي

مراثيأصدىفييردماهوالمحمالةهذهيحكسماوضير،الموتبن

احدلهاليسامهتبقىسوفيموتحبئباْفهلسانهعلى(تموز)

يىالواردةالاشارةمادر-ةاكطعنهاتمبركما،بها)309،ويعنييميلها

(99 Alfred Jeremias, The Babylonian Concepti*of)
".62("le,091"1 (LondonولHeaven and

1ْ1-1:الاولالممود،التاسعللوحا-لحمةطعامش5(001)

.13-1:الثانيالسود،العاشراللوح-كلكامشلححمة101()

.233-؟23:،عثرالحادىاللوح-كلكاشىملحمة)201(

)801(ولSا::"157
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الالممنيعاني(نمو-اور)أنحيث(نمو-أورموت)نص

عالمفيلَهماتراللذينوابنهزوجتهعلىموتهبعدحتىوالحزن

.3".1(الاحيا

أكطمنالراةينوادفيبلادفيالقديمةالكتابيةالنصوصوتطو

اوتا-)وهوواحدباستثناهالموتحت!يةمنالبثصرتخلصعناشارة

اعتبارهيمكنلاالاستثناءهذاحتىانهوالواقع،وزوجته؟نبشتم

الفلوثينللم(نبشتم-أوتا)لانذلثالمرتحتميةمبدأعنشذوذا

فيادخلاحينالهينوزوجتههوإصبحانبعدوانمابثصرابصيفته

التيالروايةمنواضحأءمايبدووهذا(أنليل)منبأمرالالهةمبمع

5!الذ(كلكاشى)تالطوفانعننفسه(1نبثمتم-أدتا)ذكرما

اللرحفيالخادةالحياةبهافالالتيالكيفيةعنمنهيستفسر4جا

بعدانهالروايةظكوموجز(مملكاشىملحمة)منعشرالحادي

سوىالخيقةمنحيايبقولمالبشرجميعاملكالذيالطوافانافتهلا

بتقديمالاخيرهذاقام(نبشتم-أوتا)فل!كفيموجودا!م!كان

حادنقاشحمثثم،كالذبابعلليهتجصمواالذيناطلألهةابينالقرا

انليل()قرارالايخرانتقدحيث(ايا)و(انليل)الالهينابين

الذكيالقرابينمنبالحرماناكيردونأبثصراو"هلاكالطوفانباحداث

ايا()انثم،والبريءالمذنببينالتمييزودونالانهةسبصييب

مصيرهويقرر()نبشتم-اوتا)امويتدبران(انليل)منطلب

وبا(رهتالى!الطوفانباحداثالالهةسادراكفيبحكمتهإعترافاا

نبشتم(-2أوتا)بيدممسكاالسفمهنةالى(ايلاْ)فصعد،نجاته

بينهماهوووقفيركعانوجعلهماالسمينةفيمحهوار!بهماوزوجته

قائلا:وباركد،ناصيتهماولمس

)401(06.p3))كلا,: N: Kramer. in Iraq
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شصرسوىقبلمن(نبشتم-اوتا)يكننم!

وزوجه(نبشتم-أوتا)سيكونالآنمنذولكن

ا/لانهة.نحنمثلنا

.ه)..؟(-الانمارفم-عندبعيدانبثشم(-)اوتاوصيعيش

اضوص(الطوفانللاسطورةالسومريةالروايةكروانج

)انليل(و،لمأنو)الالهينامامسحدانب!عدبأنه-السومريةالرواية

الروايةفي(نبثشم-اوتا)بد!رقامالذيوهو-()6.؟،سدرانريو)

أ!نليل()و(أفر)الالهيئأمامشمدانبعدبأنه-السومرية

فى(نبضتم-)اوتابدورفامانذ؟ل!وهو-(1)601(سدرازيو)

كارْلوكماال!ةوومبوه،سدرا()زيوكرما(انليل)و)انو(:فأن

.()،01الهاكانلوكماالاب!ديةالحياةلهقدروا،الها

استطاعانساناًاخرهناكبأن)8.!(احثينالبابعضافترضوقد

نبث!تم(-)اوظالىاضافةالموتحتميةمنوتخلصانخلودعلىالحصول

عثصر:الحادىاللوح،ص!13،،!الكاشىملحمة5،باقرطه)501(

.ه-391

-Uta)"نبشتم-!اوتااسمان)601( napieti7n)مقطعينمنيتكون

لما"!)*(جذرمنالمتكلمالىمسندماض!فعلوهوشا،ل!)

فيصبح،الحياةبمعنى(لالالهظ!أهههاو،يجدوجد/بمحنى

،سدرا"زيواسماما،،الحياةوجد"ال!ذلىكلهالا-3مصنى

معنىيضاعيسنىوهوgطويلة.لايامالحياةaبالسومريةفيعني

ظاهو.هوكما"بشضمتنااو"ا-م

7(01)8-256:44:.S N: Kramer, in ANET: , p

:3و".ل!كأ:ه41فياليهمالاضارةوردت801()

Beitrage zur Kenntniss der1-2،+ء!ا Heinrich

ff116091،)7.ة,BabylonischenReli ! on, (Leipzig

Bruno Meisane, Babylonien and Assyrien, ،)، (Heidelberg!حم

91ه)5س!:"914
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فيعنهجاءالي(انا-اينميدر)السومريالملكوهوللأوج!ته

سنةالف21...رلمدةالطوفاتقبلحكمنهفيالسومريةالملوكقائمة

خاصلوحالىاستناداالأفتراضهذابنىوقد()9.؟(سبار)مديشةفي

استدمميالملكذلكبأنفيهالاشارةتردالاشوركطاالحهدمنبالطقوص

كانوانماالخلودنالانهيحني.لاهذاونكن،الالهةضرةالى

(Baru)ا!رافةإوالفألكهانةفنايصرارلتسليمهابشدصكلؤه

ذكرقداسطوكسبعةبينمنواحداكانانهحيثفقط).ا؟(

الالهة،لوح(انوس)ش!لموابأنهمالنصوصاحدفيعينهم

يدا!مضا)9!ا(ابنهالىعلمهاوانهوالارضالسعاءايرار،الفأللوح

ولذلكالحياةفيخالدايبقىانيتوقعيكنلمنفسهانهعلىبوضوح

ابنه.الىيعرفهماورث

حظواصلركعلىحتىمفروضةلَانتالموتحتميةانوالوا،قع

مسبوكةمطظمهماسه،ءكتبتوقدرعاياهمق!بلمنوالتأليهبالت!قديس

=flu,،)الالوهيةبعلامة DINGIR)بأسماءالخاصة

نرا+)وحفيدهالاكدلى(سجون)وتكمالقديمةباتاص،1فيالالهة

و!لمفااهالثالثة(اور)سلالةملوكثاني(شلكى)و(صن

اوك.ثل!ىضصتوقد(لارسااو(إيسمن)حكامبضوكذلك

فيالاشاراتبضوردتحيثالالهةكافيهاقدسوامعابدالم!لوك

لكشى(امدينتيفيللملوكمضصةمحابدعنالقديمةالنصوصا

(90001,Th. Jacobsen, The Sumerian King List. (Chicago

391")75:9ْثه

011):كار.ل!14فى G

the Light111)مما Alfred Jeremias, The Old Testament)

4(88.0191,ofthe Ancient East, Vol150 (New York
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واض!حغيرالتأليهذلكسببانهناونذكرمثلا)3!ا((أوما)و

سيطرةمعالصلةوثيق-لانبأنهيظهرماالادلةمنهناكاتعلىتماما

اشتهرتوالتيالعواقجنوبفي("("13نفر)إمدينةعلىالمؤلهيناهـلوك

-بث،المقدسةالدينيةبمكاتماالرافدينوادكيحضارةتاريخفي

)نفليل(وزوجته(انلبل)السومريةالالهةكبيرعبادةمركزكانت

لتثبتتكننمأحكامواالماوكبانالرافدينوادكطثرمافيواشتهرت

يتصلحواانبعدالاالقديمةالعصورفيولاسيماالسلطةتوليهمشرعية

ذلكوعلى،)،9؟(الاخرىالملوكيةوشاراتوالصولجانالتاجالههامن

ه؟لا!!ننائبااوسثلايعتبرع،نالمدينةهنيعلىدم!يطرمنفأن

افهص!ا،ا!لسياسيمر-لزهعلالقدسيةيضفيماوهو(انليل)

منالقدسيةتلكنالوا(ايسن)و(أور)ملوتي!!وناناخحنملمن

وع!.أ!،().؟ا،المقدسانزواجزط!فوسفيالالهبدورقيامهمبعد

مناطقعلىواقتعرانتئسارهفيمحدو!االعرفذلك!لانالعموم

أباييةاالسلالةدايةمعيغالبماعلىواخت!!سومربلادمنالجنوب

نامنبالرغمالألااشوريين)16!(قب!مناطلا،قاي!ارسلمبينماالاولىا

المح!نفيءليهميممابكثيراكثركائتالديفية3سهمم!لووطائف

القدامىالملركاولئكتأليهبأنالاعتقاديبررالذيالامرالاكدية)!11(

يثبتاموهذادبنيةمسألةكونهمناكئرسياسيامحنىيحكلكان

بالحياةمنهمملكايبتمتعالاعتقادإءالاحوامنا!حابأكطيعنيلابأنه

2()11203:KG. , P

(ARBA., P : 356 11( `C

،بغداد.،)7391،التديمةالضاراتتاريخفيمقدمة،باقرطهأا)14

..27ص

)115(224.KG. P

)116(225:Ibis,: P

)117(252.Ibid. , P
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السياسيالمعنىذلكيوضحومما،الموتحتميةمنوتخلصهالخالدة

ملوكراببم(سن-شو)الملكعهدفيحدثماالملوكلتأليه

(اهلألحد!،(ايتوريا)لهبنىالذقيالثالثة(اور)سلالة

فيهعبادتهلممارسةمعبداأاسرتلهـ)اشنونا)لمدينةتابعة

خادماسوىنفسها)اور(عاصستهفيالملكيكنلمالذيالوقتفي

سن(-شو)وناةبدالمعبدذلكبم!وتد(نانا))سزيألالهها

ابي-أ)تليفتهالىتابحة(اضشونا)إقيتيخحادنيويشضالى

المحليونالحكامفيهيسكنالذيالضرمنصءاالمحبدواصبح،سن

وليس(اكثشبا)الوئيسالمديرفةلالهخدماانفسهمسحوالذين

سوىيكندمذاك(أايتوريا)عملانيبينماوهذاللملث)189(

.(سن-شو)لدلكولائه.لاطهارمطولة

دليايسنالقدثمةالرافدينواديضارةمفكرولناقدموت

بالنسمبةالموتحتميةمنالخلاساستحا)"علواضحينقويين

ففي،)ادابا(اسطورةفيوانثاني!لكامش()ملححةفياحددانلبث!ر

الموتب!ورةالاحساسىغرهوقد(كلكاشى)نبدالاولىالمثالى

يحنقديكن3انهحيث(انكي!دو)صديتهلقدهبصدوقسوته

كلخاضمااللذانوهماتف!ريقهما!قادرةقوةهنالكبأنقبلمن

كملكإمش()ما!لان(انكيدو).موتفقبل،الصحابوضدياا!اطر

،الفردفيهايننهىلمحةالاليمىبأنهعنه/فكرتهوكانتالموتكلاب

المؤلمابهوع!ذاموتهقبلالححيمصديقه)انكلو(1مرضانالا

فكرةجس!ت،جسدهوتفسخ)919(مرتهئمقوا.واضمحلال

)118(.203،..!G

اختلافكنالبحثمدخلفيذكرناهماالىهنافشير1911(

الحيواناتق!بلمنك!القتليعالسالموتالىاليتارخمايتبلانساننظرة

011المرفنعنالناتجوالموتالمفترسة
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ودلاذمه)012،القلقةاعواجسهواثارت(-دلكامشفصنفيدقسوتهالموت

يعنيكانالذك!الخلودفييلمنهالخلاصمحاولةالىالموتمنجزعه

ملاتةطعدم"الحياةفي.االادلىالبقاء(3طكا.ضهـ)بالنسمبة

أانكيدو)موتبحدالااعندهتتفجرلمالتيالرغبةوهيالموت

كلهكامش(هـ)يتحولمالحادثةتلكعلىمبا!ثرفعلكردوتمثلت

يسترأنيعنيهيكنلماذالموتبمعدالاخرىبالحيماةالتفكرمجردحتى

منيتخلصانيهطكانمابقدرالاخراالعالمفيالموتبعد(حيا)

نالالذي(نبشتم-أوتا)جدهيتذكراتلكونتيجةالموتملاقاة

علىفيهاصملالتيالطريقةمنهليعرفآنفاذكرناكماالخلود

:(كا-طامش)لسانعلى*ءةالمل!لذكر،ْالخلود

نبشتم(-تاإو)!،بيالمقاصدات1اب!

(الخالدة)الحياةونالهالالهةمجمعفيدخلالذي

،)؟12(ْوالموتالحياة(لفزاءنلاسألهجئت

وصد،مثلهالفلودعلىويحصلم!اهعلىيسيرلكيوذأسك

وهي،(كلكاش!)علىالطوفانقصة(نبفم-.أوتا)يصردان

علىهوصمولهاستحالةلهيبين،آنفااليهااشرناالتيالقصة

له؟يقولا!الخلود

كلكامش(يا)اجلكمنالالهةسيجمعمنوالاَن"

.،)22!(تبغيالتىالحياةتنالىلكي

الخلودمدْاعلىال!موليستطعلم(كلكامش)فأنوبالتالي

.22-17:،الاولالعمود-السابماللوح،،"كلكامشملحمة1012(

ال!مود-التاسغاللوح،11.ص،كلكاشىن!حمة،باقرطه1211(

ه-3:الثمالث

.8-7!1:غث!رالمحادىاللوح،913ص،المصدرنفس)133(
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مادةمنثلثيهانرغماتمالازليالقانونعنشذوذايعتبرالذي

في(نبشتم-أوتا)انالا،الهاليصيرث!لثالا-يموزالالببماءولم

يدنباتعلىدلهخائبا(!كلكامش)يردلال!منهمحاولة

صلوفعللا،الطويلةبالحياةليتمتعوا)136(للشيوخالشباب

ليتناوله(اوروك)الىيحملهانوقىرالنباتذلكءاف)كلكاشى(

انهغير)134(فتوتهالىيعودحتىالشيخوخةالكتابيص!عندما

يتلاشىالموتمنالتخلصفي(كلكامش)دالوحيدالاولهذاحتى

الالمغيرلهيبقولممنهغفلةغلىللنباتالامهاوالتالافىبمج!ء

تذكرنابطريقةسطورهافيااللحمةتبيخهاالتيالمريرةا)029(صرةوال!

..الاسفلالعالمفيالاسيرالالهبخكوصابليةالبااشترافيمفيوردبما

الفصل،هذامنسبقفيمابدورهتةومألتيالالهةءقتحدثناوالذي

والموتاخرىمرةالحياةالىالالهذلكعوثةيالكبيرالفارقمنبالرغم

الانساناموتبينللتمييزوضعالذيالفارقذلك،للانسانالابديا

مرةالطبيعةفيالحياةبتجم!مؤقتالوحدهيكونالذيالطبيعةوموت

واضحةخا"تمةالىتنتهيلا(كلكامش)ملحمةاتوالراقعاضلى)126(

التخب!هنبالخروجوالرغبةالانسانيةالمثساعراحتداممعمنسجمة

-للكامئمى()ملح!مةانعلى5اسطرما)27؟،تطرحهمااللذينواليأس

ضارةفيالعامالاتجاهيمث!الذييهواخرحلاالخالودلمشكلةتدمت

ماوهوالحسنةبالامحمالالذكرتلمودبهونحنيالرافدينوادي

الفصل.مناخرمكانفيايهسنتطرق

.07-268:عشرالحادىاللوح،كلكاشىملحمة)123(

82:عن!رالحادىاللوح)124( - TVI.

.89-!2.:عثصرالحاكىاللوح1()25

,.MRAE:44أ1)26 P

(Th.Jacobsen, in IAAM.,212.p 13( V
.-ب!.
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استحالةعن(كلكامثى)طحمةتقدمهالديلىالدلبالىاضافة

احتذلكعلىاخرادليلالناتقدم)ادابا()138(اسطورةفانالخلود

والذي)اريدو(مديئةفيالسمكصيادهـ)ادابا(وتحتاصداثاتصف

لميوعبانهالا)929(المعرفةوس!عةبالسلطة(أنكى))ايا(الالهحباه

!ورةالاستذكروكما،لوصدهاالانهةبهتميزتارزكطالخلود).،؟(

السما،الالهقررحينالخلوداتيلالفرصةع!لىصل(ادابا)فأن

ولكلنالجنوبيةالريحجناخكسرعلىلمحاكعمتهاليههاستدعاه(انو)

طعاماباإاهـ)ادايقدمانقرر)ننكيزأدا(و)/تموز(الالهينتثسفعبعد

تناولهـماعنامتنع)ادابا(انغير،الخلودعلىليحصلوماءهاالحياة

والثصربضالا-للعنبالامتناع(ايا)الالهبنصيحةمتتسكا

ا!وتطماميقدمان)انو(من.ناوتع9،دْلانه)انو()131(الالهضرة

سخريةالهوالثصربالاكلاعنامتناء4أدىالذي)ادابا(لىوماءه

الىالارضواعادته)2،1(الخالدةأحياةامنحرمانهلمومنمنه(انو)

اسقحالةءلىاخردليللنادتضحوهكذا،احبشرمثلعليهاليموت

.)ادابا(كمكانةمكانةذامن!م!،نشثصتىالزلوثعلىالبث!رحصول

)ادابا(اسطورةاعتباربالامكاثكا(،اذاءصانقاشئارو.قد

ارتكابهوعنالقديمالعهدفي)أحم(قصةمنهاشتقتالذيالمنبعبأنها

ادابا()اسما)نالى(أيبلنك.ألى)ذهبحيثالاولىللخطيئة

هدايخالفالاسطورةسيماقانغير،)ادم()،،1(اسممعيتطابق

البحث.ملحقفيالكاملةترجمتهاادر-نالقد)128(

.2-9:الاسطر-االكسرة)!13(

4:الس!،المصدرنفس)013(

.26-06:سطرلاا-ب،ةلكئصرا(131)

إلاسطر:ا-دوامسرة،6668-:سطر1Y-بالكسرة)132(

)133(
.E Ebeling , Tod and Leben 1000 391( )، . :! 7a

-09-



اولهموليسالبثصربيناعلىمثلاكانبانهيوصف)ادابا(اناذالرأي

ولدينا،(1-4:الاسطر-االكسرة)إسطرهامنيفهمكماالخلقفي

في(ادم)بقصةدابا()1اسفورةمقارنةعناخرب-تملاحظتان

-:هما(القديمالعهد)

كسرانعليدلماتظهرلاالاسطورةالهالواضحمن:اولا

معالحالمولَشاعلبثسا،لاوفانخطيئةصنالجنوابيةالريحجناحي

تحذيررغموالشرانخيرممرفةضجرةمنالمحرمةالثرذبأكله)ا"دم(

الخلودعلالحصوالفىابا()ادافثلانثمذلك)،13(ارتكابمنالرب

وانمابس!ببالالهلاوامرالعصياناواخهصيئةأساارتكابعنناجمايكنلم

البثصر.وراعيالحكمةا!ه(إيا)،نصيحةتسمكه

(اداب)منكلتصرفاليهاأدىالتىالنتمجةان:ثانما

حائزاكان)ادابا(انحيثالبثصرعلىضرر/إممافيمخثلفةكانت)ادم(و

لنيرالفرصةلهوسنحتسابقاذكرنا-لماوالمهـعرتةالحكمةعل

متمتعاولاالمعرفةعلىحائزايكنفلم)ادم(اما،اضاعهاانهالاافونارد

وتمتعهالحنةلْطساكناهكانتا؟وحيدةوميزْلهال!الدةنجالحياة

مناخراجهالرب/،وامرمخالفتهبعدعقوبتهكانتولذلكبالنعيم

!ادم)يقومارْمنخيمةالالهلوجساذ13ْ،أدالارضفيا!يكدحالضة

يصبحوبذلكالعرفةنالان.*!اخلودافية،ا!ا)حياة:مرةبا!لى

.17-15:الثانيالاصحاح-التكرينسفر1،القديمالمهد5)134؟

امرأتكلقولسممتلآدم"قالهالرببان"القديماإ.مد5فييرد)135(

الاوضملعونةمنهاتأكللاقائلااوص"تكاكك!أصسجرةامن3لمت-ا

وحسكاوشوكا.-،تكايامكلمنهاتاكلنجالتعب.بسببك

تعودحتىخبزاكلوجهكبعرق.الحقلعنصبوتاكدلكتنبت

تعود،ترابوالىترابلانك.منهااتتتالتيالارضالى

.(3:17-ينالتكو)

-19-



هراسماإبينالوحيدالشبهيكونهذاوعلى.)136(الالهةمنواحدا

ا،لاسمينبينالتشابهالترراةفيجا-تكما)ادم(وقصةدابا()1

الحنة.فيالنعيمحياةمن)ادم(وحرمان،الخاو!مندابا()1وحرمان

صددسؤالحولتدور(ادابا)اسطورةفأنانعموهاو+لى

(الىالابد؟يح!ونلاولمنجالموتيوا-كلواأنإاعلىيجبلماذااهو

تهياتتد)ادابا(وهوالبثصرمنواحداباْنالايصلحورةعليهونجيب

تصرداتصر!انهالالذريتهاولنفسهالخلودعلىاكحصولفرصةله

لاالذي)اإنسانانئسقاءو!لمبالخلودصحرمانهفيضصببخا!ا

الصيفةبأنالقائلالرأيصحةوارجح،-ت)379(امنلهخلاص

سكاننظرةيْاساسماتغبيراتصور)ادابما(لاسطورةالميثولوجية

بامكانيى4بتقدورْدَنواانبعدالخلوداىالق-ه،ءانرافط!ينوادي

وذلكيوزوجته(نبشتم-اوتا)مئلللبصخَىب!النسبةحدوثه

ددَ!لتؤ)ادابا(اسعاورذ:-،ءتص.ى،ي!!ع"لارمنكَلرةالمبالحصهور

حيثفان)389(لاطهِاضاليةاانط!وشفيا)كأا!؟على:الالحصاستحالة

علىالحصوالنابتمنوالبثصرالالهةبينقويحاجزهناكأصبح

.%(Y1)الخلو!

اذهوالااةالر-ا!وقا5:،القديمالعهد"فيالاشارةتردحيث)136(

يدهيصدلحلهوالان.والث!رالخيرعارفامناواحدصارقدالانسان

فاخرجها.الابدالىويحياوي!لايضاالحياةشجرةمنويأخذ

.3-التكوين)،.منهااخذالتيالارضليحملعدنجنةمنالاله

23 22َ).

)137(124:BG.,P

)138(222,P.\،ل!ولول.

)13!(,.A :H Sayce, The Religious of Ancient Babylonian

:3 dinburgh, 2091 ) , )f424.P
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حتميةاصبحتاخطوداعلىالحصولفيالاستحالةهذهرامام

الي!!القدماهالرا"قييننفرةوتانتبهاإسلماالامورمنالموت

منصارولذاوبديهياتهاالحياةمسلماتمنأيالىنظرنهم

السكينةالىالثسيخوخةصندخولهبحهمنهمفردأييخلدانالمعتاد

املاكهويقسمالأكبرلابنهسيورثهماتحديدفيويبد!عانلتهبين

بمانتظاشيمكمثنماطفالهعلىالجوارلىويوزعوافاربهتهأسافرادعلى

تي51الموضعمسبقايعرفكانانهوحتى،,_I,_مدبسكينذالموت

بهيدفنالذيالقبرفيهويهيبنفسهيختارهلَانانهأوصيدفئمْمه

:النصوصاحدفيالراردا-القردلكمامماتهبعد

الذيالضريحفيسيدافنانه،ستفولأيامه"

،)0،1(بنفسههياه

الاخرىانحياةوةو!اصوتيكرهطَنانهمنبالرغمهذا

ناللبا.حثويمكن،("9،؟(الامواتطا)م)الاسهلىالعالمفيبتهاوكا

إفدينالراوادىلىضارةالادبيةالنصوصمنالحديددلالاتمنيخلص

التسلبمالىركنواا)مموموجهمملىالقدماءالعراقيينانالىالقديمة

يميزكانماوهذاالالهةفرف"ممايتذمرواف!م،الموتبحتمية

،عموما)2،!(إقديمةاالأدنىاالثصرق!طقةشهوبعندالمثاليالفكر

بوجودالاعتقاديؤيدماالاشوريةالرسازلىنص-وصمنويتضح

بمظهيمالاشوركطتظهرا!احيثالقدماءالعراقيينعندالميلذلك

)014(

)141(

)142(

37:Kimahu, P8ة:CAD. , Vol

,.E A: Wallis Budge . Babylonian Life and History

917.don،8،25 ), P5ولLآ)

,Sabatino Moscati , The Face of the Ancient Oreint

304.London,6891 ) , P)
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.تذمر)،11(بدونالراضيالقانع

اشهعلىالموتبحتميةالتسليمذلكطخذلاانيجبانناعلى

وكانتذلكأمكنهممابالمحياةيشمبثونكانواانهماذ،بهرضى

فيه،نوبمرالغيراج!3ويئْضااعماراهملطولانْفيتتمئلامنياتهم

كبيرا،يراتفهايحياةنقدرجمييعهاوالحضاراتالشعوبكانتحينفملى

يعمالحياةحبكاناذشديداتع!د!قابهاتعلقواتدالسومرييناننب

والسياسيةالاجتماعيةومظاهرمااشكالهاكلفيالسومريةالمدي!ة

را!علىبأنيعتقدونالبابليونوكان)،1،(والدينيةوالاقتصادية

صاحبة-لمحماتوتعبر،الموتتب!العاإمعذابمباهجيتمتعراأن

تخاطب:ذ)الاعتقادهذاعن(كلكامش))ىالمرجهةالحانه

الد،امعلىمملرءاكرشكفليكن(كلكاشى)ياانتأما"

مساهنهارمبتهجمافىحاوكن

ايامكمنيومكلفيالافراحواتم

نهارمسا+والعبوارقص

فى)هيةنظيفةئيابكواجعل

الما،فيواستحمرأسكواغسل

بيدكيمسكالذكطالصغيرودلل

احضانكبينالتيالزوجةوافرح

.،)509(البشريةنصيبهووهذا

143)f
،(2391,A.:T Olmstead. History of Assyrian, (New York

ع.626

)144(:f6213.كئ:KS

اللوح،6-11مىه،)71!\(كدكا+شىملحصة،باقرطه)145(

العهدفيماوردالىهناونشير.14-6:الثالثالعمود،االماشر

الأالئممستحتجرللانسانليسلانهالفرحهـفمدحت:القديم

-!8-



الأنهةع!طفبدالفيمةالرافدينواديبلادفيا/لاعتقادسادو/قدا

ولذا6،9(اعمارمسوا!للةالمرضمنالناصبالأفقاذءميظهرانورضاما

المدعاءمنويزيدالقرابيننهاوياندمألألهةالىيصليالنَ!خصكان

ومذا)!4!(اليهيطمحع!نمااقمىهذاوثا!حياتهتطملبأنلها

باطالةانحياة،إلادعيةنصوعىفياالمديدةالاشاراتمنواضحايبدبىما

بالمدوكالخاصى"النصوصمانجدصفحمذلكعلىدلالةابلغولعل

امير(افتيمين!ا)افيذ-لرالنذوريقدمرنءنمدماوالافرادوالحكام

نصوصهاحدفيالخصوصبهذاالسلالاتفجرعصرمن(لكشا

ضل-)الثسخصيلالههIلمثافيهووضع)افليل(1للالهمزارابنىنهبئ

نانتسه()و(ننجرسو)امامالايامقابلفييقفاناجلمن(أوتولا

زاجيزي!الوكالاطكويذكر،()8،1،طذيمينا)1لحياة(ويصكل)

(..I؟-.T Irvبأفه)نذرىاناهعلىمنقوشةابةكتافي(،ق.م

....المحبوبملكه(انليلهـ)متعددةآنية!لإلهلأاجلمنقدم

(آن)أماماطىمنيصليانالاقطارجميعملث(انليل!عسى

التيحياتهاياممدةتعبفيلهيبقىوهيذاويفرحويثصربيأكلان

15:-)جامعة،الشسىتحتايامااللهيمطيه A

منذاللهلانطبببقلبخمركواشببفرحخبزل!كلاذهب5و

ر،أسكيعونروإلابيضا+حيئكلفيأبكثيالتكن،عطكرضيتدزمان

التيباطلكحياةايامك!احببتهاالتيالمراةمععيشاالتذ.الدهن

الحياةفينصيبكذلكلانباطلكايامكلالشسشتحتاياهااعطاك

(79-:9-جامعة).،الشسىتحتتتعبهالذىتعبكوفي

ARBA,p.563ا()11

)147(088:e، Op: Cit:, Pلمط.E:A Wallis Bud

)148(815!.,:KS
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عنالاشاراتانلَمما،)91؟(حياتيالىحياةيضيفانوعسى

نمو(-ور)1!سوصفيمراراتتكررالطويلةبالحياةالرغبة

بالشكلالثالثةور()1سلالةمزصسى(ق.م5902-'1115)

التالي:

،/05؟(.حياتهاجلمنهذا(نمو-اور)لَدم،ملكه(ننا)الى

السلالةمن(م.ق562-06-)نيالثا(نبوخذنصرهـ)دعاءفييردو

اجراتبمددءمريسنواتنكونانعسى):يليما()بابلفيالكلدانية

(s)بالحياةالرغبةمجالفي،(الابدالىباقيةحياتيتكونأنوعسىيبار!ا

ناعسى):الاتيبالشكلالتعاويذفيالاشاراتتردكماالطوثلوالعمر

في)ننليل(و(انليل)لهيقدروانالسماءفيلو(2ْ)اناو)آنر،يباركه

فيكينا(-()دامو(أيا)يهبهاتوعسىالمديدةالحياة(كر-أىا)

ظاالعدما+العراقيون)عتبروقد،(9915(طويلةلسنيئالحياةالحمق

فصارللشخصالحسنةالاعمالعلىالأمثلالثواباهيالطويلةاالحياة

وهذا))153(الطويلةبالحياةحسناتهءلىيثابانفيياملمنهملَ!

.(البحثمنالثانيالفصلفيبالتةمبلتوضيحهع!تىسطما

ليحوليكنلمبالحياةالتشبثذلكانعامإوجهيمالومما

نالابدفأنهاطالت!ماالحياةبأنالقديمالراقصكانادراكدون

-%()14:Ibid. , :P f323

)015(,umeriansti(New Yorkفي.C :L Woolley, The

)6591كا.121

101().A Jeremias. The Babylonian Conception of Haven and

4:Hell, p

تعلميي..لاتن!سيابني8:،القديم"الع!دفيماوردالىهنانشير)152(!

حياةوسنيايامطحولنزيدكفانهاْوصاياىقلبكليحفظبل

.(!2-3:1،الامثال)،وسلامة
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حياتهفيالانسانعملهعاكلبالخرابيختمالذيبالموتتىضهي

المحتمالموتاوالحياةتضاؤلطبيعيةبصورةيعنيوهدابهفكراو

!ماتستنب!انمنألرافدينواديلضصارة.لابدكانفقدهناومن

حدالىقادراوجعلهبطريقةبالحياةالانهماكعلىالأنسانقحرضمقبولة

اخرىوبعبارةنفسهفيالموتيحدثهاالتيانكارثةخطورةنقليلعلىما

فتجاوزا؟لانسانلحياةعريضةآ!لوضعبفرورةالحضارةتلكأهلشحر

ينوونهبماواسترارءاح!،رتهم!رري!علىليحافظواذلكf.احوت

فىكيفءجاورْكبيرةجهو-ايتطلبلَاناصهماريابنيانهاوانخاصة

!ودوهيالواحدا،لجيلوحياةالفردحياةوعمقهاشمولها

اصطلقةا!ايتهيسنىموْنهانواثة،ثاناذااقي،نهاالاذسانيسنصيعالا

تلكلح!الضارةهذهتمتهالذ!فما.الارضعلىالحياةفي

!لحياخقيماقدمتبأنهايلخصالتساؤالهذاعلىوالاجابة؟المعضلة

طريقعنوذا!ك.ْلانسانعلىاطموتااضبطالسلبيالا.لرمنتقلل

القدماءالعراتيونسطمانافبعد،الممكنبالخلودتسميتهفستطيمعا

بصورةالحياةفيالانسانبقاءإةوبأستحاسابقاذ!هـناكماالموتبحتمية

محنىاستنبطواولكنهمنهائياالخلودفعَزةينبذوالم،)،5؟(دائمة

دائهبقاءيرافقهاندونالافسانمفولىفييخلَونانيمكنللضلوداخر

للانسادْالحسنالذكربقاءبذلكونضل!موتنكرانأياوالحياةفي

حياةفيثيراك!يقللخلودالمعنىهذاو-لانء)151(موتهبعد

نا!بار:تقولالاغريقيالشرفي-لثيراترددتعبارةهناك)153(

؟الخلودالىالطموحمنالتحذيربصدد،زيوسلتكونتسص

،(6591)القامحرة،القديمةاليونانيةالديانة،روز.!ْ!

.95صجرجسعبد.رمزىترجمة

"لايمحىالفاضملالانسانانيذكوالمصريةالنصوءىفيتولهناك)154(،
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اصسببينةالقديمالرانصمكان

بعدالمرتبمواجهةوتشجيعهالفردتطحينفيأمحينه:ا،ول1

هذاوفيموتهبعدميستفرذكرهاناعتبارعلى،نحتمينهرذرخد

التثصديدبلغثقد،عموماالبث!رعندمطضلةتكوننكادشتبةتعفمين

معهااعتبارهيمكندرجةالىمإتهبالانانذشَ!قا-اهميةعلى

عنالقديمةاقييةالعراالديانةاليهانصبوافياطهمةافالاهداأحد

.)001!الموتىثزيةالجفاطفوساانجازطرين

تحقيقفىوالافهماكالعملءلىا!حافرتاعفسملبيده:ْواناني

ذكر.لاسترارضسانخيرفاعافهامرتبمدتبقىائتياللَبرةاصنمراتا

كلخوضالىيدفعهمعنىالفردحياةيكسبماوهذابهاالم!ن

يشمهدفلااثناءهايموتقدخلاقةا!أعماعلىا،فدامبراالحياةمجالات

علىالقدرةيملكاندونانجازمايكملانهأو(N.,جاته)فيننائ!ا

تما.الاستتادة

155،(

156(

:الموتبحدذ-لرهببقا.بالخلوديحظىبلبالموت

A.ا:!لم!:ه95 Wilson, in I

لعهدفياوأصيتهللانسانا،وتبعدالذكربخصومىيردماهنانوردو

...الشمستحتالذىتعبه-للمئللانسانالفائدةما":القديم

لهميكونلاسيكونونالذينايضاوالاخرونللاوليينْذكرليس

.،بعدهميكونونالذينعندذ-لر

.(1:3،11-البامعةا)

الطقوصعنحديثذطفيوذلكبالتفصيلاليهسنتطرقماومذا(

البحث.منالثماكالفصلفيالجنائزية

عندىردىءلأن5:مالقدالعهدفياليهالاشارةكاوردتومذا(3

فكرهت.ريحوقبضباطللكلل،لانالث!مسىتحتعملالذىالحكل

الذيللانسانتركه11حيثالشسىتحتفيهتعبمتالذيتعبي-لل

(-1718؟2-الجامعة)أ.ْ،بحدييكون

-89-



ل!رد11!عنىءذا(كلكاءصىملرمة)منفستشفانوي!كن

علىالملحمةبدايةمنتعرض(-طكامش)شخصيةانحيثألممكئ

4بالاكتراثبعدمونت!داهبالمرتذصتهينبالولبةشخصيةاكا

واح!ررفةيةالسومر(بملمكماث?1قصصاحدلىفي،وضوحهذات!-؟.؟

منمنزع!جا)كلئامش(يبدوحيث(الاحياءوارصلالماشى)ْباسىا

تطَوينغلىبعزمه9سالذ،بة،ءالخلودمفهوموفقتجاوزهفيحاوا!الحوت

عررالناسبتطويلاذكرهليبفىالمحتومةفهايتهقبلله3جيرةشهرة

الدافعإويبهو،)!.ا(الحياةارضالىبرحلتهالقياملذلكيخجة

علىعزمحينكل!مثصرملحمةفيانكيروالىحديئهمنايضاففسه

يس!تطي!لأالذي(خمبابا)العفريتومطتملةا/لأرزعابةالىالسمر

)كلكامثمر!ما:فيحاورهالذصابمعهمنانعَيدويتردداذبوجههالصحوداحد

:لان!جلىووقا/لفاهكلكاسض!فتح

اموتيقهرانيشعليعالذيذامن،حديتىيا!

)ضمر!لممعالابدالىيعيتصونالذينمموح!مفالالهة

معدوداتفايامهمالبشرأما

الريحمعيذمبعبثعملواماوكل

صثامازلناونحنالوتنخف.ى+صت)ف-

بطولتكفوةرهىلمحمادا

صونك:ولينادنيقبنكاتقدمادت!عني

تخف!ولا!تقدم

فيمابعد:،عنيوسيقواسن،اسمالي!سأخلدهلئتماواذا

،)158(ْالماردخمبابامعنَلكامشاءلمكلقد

)157(!كلS،.:ه091

الحمود-التالثااللوح،76ص،علمكاشىملحمة،باقرطه)158(

.(القديمةالبابليةالرواية)\5-3:الرابع
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ا!لَرخلو؟اعلىاححصوا!اعو)لَ!مماش!(طرحكلكانومبهذا

حد!حهمنعذاورحمعمحالحيادفيالبقاءوليسالحارقة4لاعه،لنتيجة

وحولهماصينالارر.لالة*حوصطمنا.لاخير-وفبرمدايضا)انكيدو(الى

:)كلكامش(أ"فيننوتاليها

صديميياكلا،"ويحبمحمْيتخحصانبصديفيابليق،1

وسص-حصي.الغابهقلبفيونوغلنضقدمانعلينا

النزالفياسمططماو)دا.ا،خر1أ-هـق

.1(6!)6خالدااسماأيخالصضخلغى

اْناالقدماءالعراتييىاعنعادرصجباهذاالاسمد،لمهِ!لَان

على(كلكامش/ملحمةيىيردحيىَمباركايكونا!رَا،افييقتا!مر

فيهْيت!ل)كلكاشى(افموجهاحدبنا.مرضهائنا!زكيد:()1ا!سان

اللعنةبيحالتلقدكساحبييا"

الوغىميدانفيلص!ملرجو4متأموتةنى

انعيحتصذليلا-صأموتضيول!ا!اغتااأَخض.كنت

.،)069(مباركنهصديهممقياالقتالافييصةط-شن

انالموتفيلتمئ!الاعتقادذلكلىاخراسببا،عناكاتاعتقدكما

اقامةفيومبالضبز!ما!المفتراهلحزناذ-لاءمنرزيدالمعركةفياغت!با

سنوةحكماجملالاسالعالمفيروحهيرثحامروهولهاحدادا!!معاء-

الفصل!ذامنسبقفي-اذكرتوكما.البحتن5انرا.حا!عصلفي

(انكمدو)صدلقهلعدَ..ْاله(ْاَكلكا1ة،!-ْاْ -مو!.مى!ر!عىصى)ءهـلعيررر

ذلكفي،وفش!الدائمةبالحياةالحقيقيالخلودطلبنيسعىانه)ذ

35-93:السادعنالعمود،الرابعاللوح،84ص،المصدرنفس)915(

السمابع-اللوح،1.صيه،791)اكدكلاش!ملحمة،با(قرطه)016(

91-11:الرابعالحمود
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الصضرعلىالدانمةالحياةباستحالهَمسلما(اوروك)ا!عادوبالمالى

)لَلكمامتنى(وجد:فعلا،الذكرظودمنطنيهالحصوليمكنبمامكتةيا

مديضةتحميروهوالموتبعد3سهبدمقنرنانيبمىيفجزهماأمامه

يشير.ماوامواهلنحةبدايةفييردحصااسوارماولجديدروك(-را

وتصيقبالعملاضفانيباانقدماءللعرا!يينالاعلىا..نلالىأثصوح

ولعلاقبةالمتعاالاجيمالبينبهامقترناذكر!مليستىرالنبيرةالمنجزات

ث(حمورابي)ذلَرهمااتكرارخلوثالقومتشبصءثا!صاأ.لمغ

:يفولح!يثالثسهيرةمسلتخاتمة

ا!ابالطيباسميايذكراحبهالذكي)المعبد(3جلاسا-ألىقي

ء،.الابد)!16(

علىليعولوايكونوالماغدماءاالعراقيينانصابالذكريروالجه

الممفهوموهوالموتبيددكرممو-،فظو1إبانهماامتداد.اكمعلىالابمناء

العراقيينالفهومالمشابهلَراوناخلودالىاضاف!هذاعصرنافيائدا""

عدمهوالابناءإلىالنظرةتل!كوجودءدمءلىودليل!نا،الغدماء

أ!(ا)اور-لوكاأوأور-ننكال()1ابنهذكرالى،كلكامشملحمة)تطرق

يْىابيهخلفالذي)اوتول!كا.لاما(وحفيدهوروك()1فيبعدهحكمالذي

.)629،السومريةالملوكائباتمنئعام3صاالحكم

ينظروالمواضميهااثءلى:اطحمةثمنهطأ!ذكرعدمويدل

معم!ضتهفيا.(-للكامش)تفاندةدوانه!ثجودصماات

)دْعناونذكراحياةاثياحمستمرزسلهيمثاإت،محتحبمارهما.ا!وت

)161(

)162(

".639.awأل*Miles, The Babylonia.!كا.ل!ل.G .A Driver

2-1:xVb4-39ل!ة:Col. XXIVb

:A.:كار266 Leo Oppenheim, in ANET
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فيدورهمعلى!فتصرنانتالفدماالعراقيينعندالابئءاكل-ية1

"صجماْلىامتداداللابالابنيماش3,ةمك)163(احمائريةأالطةوس

الجنيني.تكوينهفيأو

للانسانفي:ةططمناارركرطودمثرةا،ءضه،د1عنينتجه،وبرعم

الاعمالشوانبخوضالمحارطفياصئب!االاندفاثومنالموتبرجه

مناعارضةاالحالاتمضفهورث5.محعلم!سذاتا!انالاالَحجيرظلمإ

اصوتادامماشيهأممطعكلنججدولىالافنناخوعدمأحياةا؟صيمفيالنسف

اصحروحها،دإيةا"ععةافياك!حالاتهفه!حأوولبررشوم!)!شالف!ايةء!

،وعبدهسببينحوارشحلفأخذارصا،!ْإ"ضسا:م!ءاتاحو)ر1فيسيا

باْفهانبطرخبرفههص؟هـارعاىيي-سرا!رجاتيبدواَ!مأفالمت،-

انهالاا!بدامعمنجاوباحاساحيلوالاعمالببعضالقيامينوي

نيبررالعبف،سارعحىانب،ز!ءلىاكأء!ط"برككأطت"ءني!تاتما

الىالسيديوجمها!بىؤااثطصةاونتميمسابر!ةْبحطسةفرارهله

صوانخير)ابءا؟يجيبهان!،زهيشحسنارا-يا!ملالأ-.تالعبد

أ!فحنىعلاالذكبف!ناالنهرف!ونمصحمثطوءختىثعتفر؟انْدكس!!

الممبدإصيداا!ياتمكمفيالارص!اصصلحنىص!5ِالذيوكل!طصاواتاا-

لثلاثةالحياةفيس.؟دع!يرغبوهل):إ-بداة--جبها،!لاصهبتمتلهبأنه

لالجهاكحياذيصنحقما!جدلاانهءرتعبيرا،؟ومدىأيام

-وع!لم،ودقطعةاهدهكتابةتار:حأق،:لحموتعرضهلفالك

وهيكاأإرو!هـالكاضي)659(:بدا-ةالقديمامبانجئيالعهداواخراقالتقريب

بدوكمااقيماواختلالإءلمقامنراضعهِسببسسباسفأضطرابت!ة

البحث.منالض،لثالفص!فيذلكتفهميددسبر)163(

94-913:ppث!،.لأW

،.لألإ؟طم:ه141إ

-201-
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ث01ضارةفيمء.-مصنعبرلكىلمالنيأ!طعهالأعد.مصمهنمن

نجب!اظلمةاالفترهلىا!حرييىب!لةهـضَ-لاوصالقديمةالرالدين

اطبيراصار)وإشماؤماعمحيضالوصصوالمه!كةصةأهداالمم!كه

تو،\(آا.!صرية)1ا-نصصوصفييردحمما(-اموإبضييفوا-والصغير

أ:،صاشالعديداقدهامى-ا!لأشاراتص!كلد-!سصا)المكلىجاء

بمانروصهمالمواالذينرءصىا-!رالما-صحالبمتحيثالانحارعلى

رجلب!حوارعليصوبَنمسهاالكنريمسلصوهصدماكأَصاالماءيى

ذاشأيهءنبالعدولم!اصناعهعنلصجراليشوحهوري!الأل!حاريريد

انر.اسخ!كرسا!اخوتمن-صلالتردكَطمنحداباررصحدانحجاةان

.1(ؤس)!:وانبالشماهمى

368:Frankfort, in IA AM: , p

101015:A : Wilson, in IAAM
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الثانيا!فم!ل

والثوابوالعقابآ!ووح

القدبمةالغرانبتلال!وقاعالا"

حولط،وتمش

والداني،القاصيجما*ملىوائظر

دأالمعسنعوومنالثصريرهومن

هنت!فالىتاريخة+ودبايلينعرمن-

.،..+م!رو!.:.ت

-يْمالظفيالالف





:*مواتعالمدوحالتهاالروح

مركب-لائنالانسانبأنالقدما"الرافدينواديسكاناعتقد

ومومركأكيروالثانيالجسهمومادلىحسياولهماعنصرينمن

الشعوبمفاميمعنبميدايكنلمالاعتقادمذاانوالواقح،الروح

ويجعرمثلا)؟(،كالمصريينالادنىالث!رقفيعاشتالتيالاخرىالةو،ثمة

القديمةالرافدينوادكيسكانبهاضلفماالصددبهذانذ-لران

بحدالروحوإالحسدبينالحلاقةممىتصورفيأقدماهاالمصريينءن

عالمفيوضلودعاالروحوصدبأنعموماالمصريور،اعتقدفقد،المرت

بشكلهمحتفظاوبقائهالمتوفىجسدسلامةعلىيترقفالموتبحدما

الشديدةال!ضايةeبذالىدفعهمماوهذاالامكاتبقدرالطبيس

،الروحخلودوضمانعليهال!-حافغلة،تحنيط!وااتقانالموتىبأجساد

للعلاقةتهسرهمف!الحدمذاالىضلوالمالقدماءالعراقيينانبيد

نوعاستقلةبأنيااهـوحعنااعتقادممكانوانماوالجسدالروحبين

الروحوجودعلىلتؤثرتكنلمبينهماالعلاقة)ناذالجسدعنما

جسدحالة-دانتصمافدلام!حودةت!:تانياحيثالمرتبدفيما

استقراركلفقطيقتصرالطاقةتلكتاثيرو-لأنموتهبمدصأحبها

فىسنوضحكما(!الاسفل)الطلمالارواحعالمفيوسكينتهاالروح

الفصل.مهذا

روحأ:علىGIDIMال!لممةالسومريوناطلقوقد

تعئيألا!مةمذهانالى)2،الباحثينبضويذمب،وشبحهالميت

New(,onin Ancient History!اBrandon, Reliأ.S G: F)1(
York,ا))96"ئ7200

:2,3):5كي H: Langdon. in ERE., Vol,IV)
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Dكلمتيمنمركبةانهاحيث(الظلاممخلوق) ، MوGIG

اصبحتالكلعةمنالاولالحرفوبحذف،ألاضلىبااحدامماادغمت

D I M،اوEDIMثحمكلا،لاكديةمناقتبستثم

السومزيةبالكلمةصلةذاتتكونقدوانها،(اطمو)أوا(اكمو)

D 4 Mالمسماريةبالعلامةوتكتبالشقاءاعلىالتيْلدل)،،أ

sheguبا/،كدلةويرادفهماUSHموتأرامماتتعنيالتي

نأكحاغامضالسومريةGIDIMههىفانالامركانومهما

ول*!مخاءو!ة.ْمجهولوظهورمااستعمالهاأصل

اس!تحملتكماشبحهاوالميتروحالدعموموجهعلىتحنيالاكدية

اشباحايضاوتعني)1(القديمبلي4الباوالمهدالقديمالاشوريالعهدفي

ليس(الالهةاشباح)منإةكموداانالقولمنلابدوهناا،لالهة).(

بالنسبةأحالاءشكمااجسادماعنمنفصلمةللالهةاشباحإطاالاشارة

عنتنفصللاإرواحهاأنإفيالبث!رعنتختلفالآلهةانحيثللبث!ر

يمضمنالذيلمحموتثتعرضوالا،)6(خالدةفهيولذلكأجسادها

وارجح،قليلبمدسمنوضحكماا!جسدعنالروحانفصالىمحناهفي

شبحانمثلالقديمةالنصوصليالالهـةباحا!!الىالاشار!تكونان

GIDIMانهيمحرقنيانهاصصراخيواصلأينمشارا

وانالوحشحمارموانليلضبحانفيهيردالذيأ:صأاويحرقني

3):ول:،793 CAD.. :4 etemm)

793":1.4i4(ول(
24.:, Loc: Cit5(ول(

.الاولالنصليراجعالآلهةظلودبخصوص)3
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الاماهي،()!(الجهلموتيامةوشبح...الذخبمو-آضبح

الالهةلتلكرموزاتعتبركانتحيواناتاومعينةاشكالالىاضارات

بينانفصافىحدوثاهكانيةعلىبالتاليمالايدأساوصذالهاظلالاأو

يشيرماللاطموالاخرلىالمعانيومن.الالهةعندوالجصدالروح

الجسهوالتقريبدفئعدمحالةفيولاسيماالئسياطينمننوعانهالى

كعا)للبشرالامراضتسببسَيطانهيئةعلىروحهفتخرجللعيت

والا!يدان)النصوصاحدفييردحيث(ذلكتفصيلسيأتي

التعاويهاحدىفييرد-لما(1)8(البريةفيامسكتهالغريب(الث!ببح)

معرضفيوذلك()9(بكتفيهامسكفدالشريرأطمو)انالاشوريئ

جسدمئمخثمفلألاجزاهالشياطينسببتهاامراضلعدةذكرها

oأحد ..،،شخاص

ضر!مورةللجسمملاازمةفهيالروحتحنيالاطموو-لون

الس!ائدالمحمقدوكاناالجسهعنتنفصلالموتوعندمحسوصة

اخرمعضسدهمنتخرجالشخمنروحانانقدماهاتيينالعراعند

انقطاعفيالموتعلامةيجدونلافهم!زلك،اخنضارء).؟،فيأنفاسه

الحياةمكمنانأي،الصعر)29(فيالحركةوتوقف1؟؟(التنفس

7)"ا004 CAD:, :4 etemmu)
1(8:Ibid,. Loc:Cit)

ablet from9)؟ E: E: Krudeen. "AnIncantation)

ا,inIraq,أكل!(London,591ه)9:ه18:57 "Nimrud

الضصابالاسمقارنةمع،الحاضرالواقتفيبهيحتقدمانضمىوهو)01(

.،روحهفاضت5و،انفاسه"لفظالعربي

\!:الرابعالعمود،السابعاللوحا-كلكاشىملحمة)11(

الثانيالععود،الثامناللوح-+للكامشملحمة)12(1
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أطلفهاا"لتيالكلعةلَانتمنأومنالتنفسيوالجهازالصدرعو

الريحمبوبحر/فياسنيلشْ!مI(D)ميالحياةعلىالس!ومريون

نابضضا)كمةعهحمااطلقواففالبابل!ونأما،مطلفاالريحأو

napistuوالب!لحوم.ومذاالنفسعلىايضاتدلىالتي

الفكرةصذهانوالواقعبالتنفسللحياةاسليفةاالعلاتةالىيشيركله

التنفسالىالاشارة)نحيثكلهاالساميةالااقرامبينشائعةلَانت

ابثشو(ن)كلمةعليهاطدقواففالبابليوداما،مطلقاالريحأو

الحبرافيوتاطدقالاكدية(نابئشر)كلمةالىفاضافة(النف!)يعني

النفسعلىايضماتدلوالتي)39(تنفساي)نفش(من)نفش(اسمعليها

ونشير)نفس(الجذرمنمأضرذةالعربية)النفس!عمةانكماوالبلعوم

الهوا.علىالدال)روح(بالجذرالصربيةفي)الروح(1لفظة!كلاقةالىاصنا

.)النفس(1لكلمةومرادفتهاوحركته()الريح

اخركائنالىل2وتتحوالموتوث.عندالروحان!فصالويتم

!يثضحننممكلاشى(ملحمةفيااليهااضحيرغامضةبطريقة

مرضه.اثنا.الموتعنرؤياهعليهقصحيناليه(أنكيدو1)

الارضلهافاستجابتترعدالسماءكانت5

الوجهمكفهرمخيفمخلوثاماميفقهروحد!و)ئفاوكنت

كاظفرومخالبه)زواالصاعقةطيروجهسثلوجههكان

النر)1!(

974(13:George.A Barton, in ERE, XI,)p
(I%)الاشورىالاميريا"روْفيالموصوفتالالهن!فسهمويكونانالمحتملمن

."بالبصظالملحقةالترجمةتنظر)Aالسطر:،الاسفلالعالمعن

0-1i_



بضناتيواخةابهبمخابيوامسكلباسيمنعرافيلف

انفاسيضحمتحتى

12.سطر(نحومن)نقص

طائرجناحيمثليداكليفصارتعيثتيبءلهلتد

بالريشمكسوتين

اركالا(إمسكنالى،انظلمةدارالىوقادنيبياعسك

!خلهمنمنهيرجعلاالذياالبيتالى

لسالكهرجة،لاالهياالطريقالى

النورمنساكنوهحرمالس!اجيتاالى

قوتهموالطينطعامهمالتوابصيث

الريشمنبأجنحةكالطيرمكيسوونومم

.،).؟(نورايرونلاظلامفيويميشون

يتصورونكانواالقدماءالحراقيينباننستللىالطتعذهومن

منقرلبلصوروهوانريشمنانجظحالهخلوقبهيئةالميتروح

الحسداف!يهايدفنالتيالجرةمنالميتروحضوجعنالاغريقفكرة

ناكما،دلاموات)6؟،مملكةالى)هرمز(الألهيقودهمجنحانسانبهينة

ولهابالريئ!ىمكسوةتكونالموتىأر!احبأناضااعتقمطالمصريين

هوالئسعوبتملكعندالاعتقادهذاعبحثولعل،بث!ركلط!!؟(وجه

الصود-السابعاللوح،201ص،!لعامشطحمة،بماترطه)15(

.(الاضوريةالنسخة)42-14:الرابع

(16 Horace .L Friess & Herbert W: Schneider.Religion)
226:050(5691,inVarious Culture19 (New York

117:fig

:G.1:،752لأ()7 A: Barton, Op: Cit
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العالممذافيسواهوالتطوافالسريعالتنقلعلىالأرواحمقدرةلفسير

هتااقسامإحدفيساذكرهمماوس!نرى.)8؟(الامواتعالمفياو

نخاهانهملالموتالىينظروالمألقديمالعراقسكانانال!فصل

ضاالمكونالجزئينبينماانفصالالاولىبالدرجةانهبلمطلق

الروحتذهباللحدفيالجسهمايدأعوعند"والروحالجسمإيالانسان

ناالا،وتالممابعهعالمأوالارواحعالممواخرعالمأووجودالى

وفقلارواحهميتربلمالذينأواجساحممندفنلمالذينارواح

بطريصةوتعودالحالمذلكفيمس!تقرةغيرق!لقةتكونالمقررةالشعائر

ذكرتكناضبححيثبسقانهالاذىلاحداثالاحياءعالمالىما

اكثصذلكتوضيحالىوساعود،(الاطمو)خبيثار!حاأوشبحا

تسشؤي!نهالاثقادفناتلقواالذينارواحواما،الفصلصذافي

الاحياهلهايقدمهعاعلىمعتحدة(1الارواحعالم)الاسفلالعالم

الامواتيمنيتبقىولاالجناثزية)9؟(الشعافرضمنوشرابطعاممن

وتوضحباطنهافيالمدفونةواجسادممالطيبالذكرسوىالإرض!

تحددالتي)(الكدورو)احجاراحدىكلوردتكتابةالمعنىهذا

يلي:مافيهاونقرأللميتبالخيرالدمما.بصدد(الاراضيملكية

ناعسىالاسفلالعالموفي،اسمهيطيبإنعسىالعلىفي)

منيتمالارواحنزولانوالظامر،()03(النقيالماطروحهتثرب

الميتلروحالجامليةعربتصورالىالصددبهذانشيرانوويحدر)18(

اخذعدمحالةفييهموانهالهامةا-معليها،طلقواطائرهيئةعلى

،ااسقونيا"اسقونيينعقوموقاتلةمنالثار

الرابعالفصلفيالحنائزيةالشعائرموضوعثفصيلعلوسنأتي91(")

البحث.من

(02 Miranda Bayliss, "The Cult of Dead Kin inAssyria)
7391("7,2)London*ك!.andBabylonia"" in Iraq

ه:06،*
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عميقة!فرةلاييمكنالذيالاسفلالطلمالىتفضيمتعددةمفأخل

الاصقض!وراهفيمارئيسيمدخللهيوجدوكذنكاليهتصلان

-ل!انالغبرانكما.)؟2.2اليهونزولهاالشمسمغيبحيثالغربي

المدفونالميتروحشهترالاسفلالعالمصداخلمنطغدبدوره

الاسفلاالطلمنهر!برفأنهاالقبرمنالميتروحتنزلانوبعدفيه)22(

بأسمالمعروفالاسفلا/لعالمملاحبمساعدة)خبر().(بالبابلميةالم!صس

احملاوءجلعلىخذ-حرفيايت!الذي،!تبا(ل-خمط)

شيماطينانأقاشاراتلديناا"نالصددبهذاونذكر،-)23(بسرعة

هتاوالصله)21،بقاربادموزى(حردواقدركالا(اتالاسف!3أدعا

لَماهناذالىاخةهحينالاصفلالعالمنهرعبرفقمهعمليةالىيشير

وضعشالغايةبئنافتراضومنااك،الاقالفصلفياشرنا

دجرعقصرالىأ!مائدةانعبورافيللقواربالقيريةاوالفضيةاق-خاذج

خ!بر،أنهرعبراميتروحلحمللَانفالقديمالعراقفيا!سلالاتا

(تكراجتيازمابعدالروحدتصلتماما)02(واضحغيرامرانهالا

منالظلثالفصللطالاسفلالعالممداخلعنالحديثسنفصل)21(

البحث.

Framer,in,11)كل!:،65 Iraq22)::ول )S

وواجبماته،تبال-"خملىبخموصالبحثمنالثالثالفصليراجح)23(

.الاخرىالشعوبمحتقداتفيونظرانه

41(24:SMR., p::915No)

قبورفيمنهاعد!علىمكثرالتيالقواربهذهعنالحديثفيوسنأتي)25(

الفصلفيالتبورفيوضعهامنالمحتملةوالغاياتاورفيالمدكيةالمةبرة

البحث.منالرابع

الشكلبهذاالسومريةالنصوصبعضفيوذكر)ء(

7؟لأك! LU.أ*URعنه،الأنسانيحبراكى!النهراى
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الاشارةووردت،الإسفلللعالمالخارجيةالاولىاسبوابةالى)خبر(

يروندعهـم):تذكرالتيالاشوريةالنصوصأحدىفيذلكعن

الخارجيةالبوابةعبريدخلوندعم،يعو!رنولاالاسفلالعالمنهر

ناويبم!،(261(ذلكمناكثر)يرونولا...(الاسفللله،الما

أالوصولقبلسراه،الاسفلاالعالمااالقبرمنالارواحرحلةمن!كأءا

فيهوتستفدمالبربطريقيتمع،ن،عبورهبعدأم(ضبر)نر!رالى

العرب!ات1وضعاليهيئسيرماوهذ(1انحيواناتتجراهاالتيالربات

لطال!الىوكمذلك)اور(فيافيغيةالقبورفيوصياسها-اناتهاس

لىاالستعلملةالمزباتالىالاشارةتردكما،)عيش(937(مقبرة

الا-!رفي(نمو-إورموت)،نصفيالاسفلا/لحالمالىالالانتقا

بصدوتردالاسفلالحالمالى(نمو-أ!ر)انتقااا!عنتتحدثالتي

نايبعوالذي(الإسنىالطالمطريق)عبارةمباضرةالاشارةهذه

للعالمالخارجيةال!بوابةالىاالوصولوعند،)38(سلكتهقدالعوبات

فيهالمتبتوالقواعدالعا!مذلكلنواميسخاضعةالروحتمكلنالاسفل

نيدو(اإو(نيتي)المسسالسمفليالعالمفيلبوابين11كبيرريقوم

.)93(السبعبواباتهعبربادضالها

والنصوصالاساطيوتقدمهاالتيالمادةظامنيحكننيوالاَن

الخاصةا)شعائرتقدمهالذياالدليلومنوالر/فىوالتعاويذالادبية

!تقداتفيالموتبعدالارواححالةيضماأوضحأن،بالاموات

الاقي:بالشكللشاملاستعراضفيالقدما+الرافدينواثيسكان

921:،:(26 CAD:, :6 hubur)

(TV)الب!ثةمنالرأبعالغصلفيبالخصيلالموضوخمذاالىقوسنتط

06:(28 S: N: K!er. in Iraq, XXII،)p

الثالث.الفصلزا!مفلالعالمابىبواواجباتضميلعلىوسنأتج!)!2،
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نشخصالاساصيةالملامحخملتبقىاشبماحهماوالموتىأرواحان

،النيالموتعندلهايحصالالذيالمغييرمنبالرغمالمضوفيصاحبها

توضحهماوهداسابقاذكرناكماالريشمنباجنحةبتزودهايتمثل

ذكربردوذنك!ين،منهاعئصرالثانياللوحفي(لَنظامنمى!ملحمة

منمعرفةمنتمكنانهحيثالاسفلالحالمالى!أنكدو)فزوق

الثصبهعذاانكما،لاشبا!م).،(رؤفيبهمجرديبفضهمومنيحبهم

ثيالحسدبحالة!تألويكقلمنفسهالميتهينةوبينالميتروحبين

لافىانهيحنحلالذكي،(ئمو-أور)أن،حيثالعنيفالموتحالة

قد(أ)31،الكوتيينضدجيشهرأسعواضها!غاالتيالم!عرتَفيصتفه

يمحدثالنىإلنصفييردلَما(محطماناءمنلالمحر-لةميدانفيسق!)

الىروصهنزلت،بهلمقانذكطالاذىجسامةعلىيدلمماموتهعن

ذلكأنهةالىوانفرابينالهداياوقدعتسلامتها:يهاملالاسفلالحالم

يبدووا:تيلهالمخصصاصكنحافيللاستقرارذمبثمومن)2،(العالم

خاصاسترارابم!طَلامتيازتتمتعكانتالمهمةوالشخصياتالملوكان

هدْابقيةفيتفصيلهعلى!صص،نيماوهذا،الاحياهعالمفيلامتيازاتها

العالمالىننؤبهكانتبالعنفيموتونالذينارواحانكما،النصل

اصح!ابها.اجسادإصابالنيالاذلىمن.بالرغمايضاا،لأسفل)،،(

ال!غالمفيالميتروحبينقويةصلةهناكتبقىاسابقانوهتوكما

فباكسبة،مدفونغيرأممدفونااكانسواءجسدهوبينالاسفل

واستقرارهاالروحصذهساكينةتكونجسدهدفنالذيالميتلروح

.(الراسلةسعقفيالتر-صة)45-42:عمثرالثانياللرح)03(

)88(ولS..:ه68

"06"3,. n Iraq, XXII32)سم!ة .S .NKr)

144-94:كلكاشىملحمةمنعئ!رالثانياللوح)ع!(

-5؟!1-



موضعهفيمستقراالجسدبقدعلماحدالىمعتملةالاسفلاسالمافي

كا!فانولذلكعنهاالترابازاحةأومكانهامنع!ظامهتحريكوعدم

المواتصالعيلاميينالم!لوكاضرحةنبثمى(بانيبال-)اشورالاشوري

اولئكمنالانتقاماجلمنأشورالىمعهونقلهاعظامهمبقاياواخرج

!موصه:أحدفيجاءكماالملوك

ش.يخافوالمالذينخرينواكالسابقينملوكهمقبورنبشتلقد،

،ا!وكمناسلافياقلقواوانذينالحاميةالهتيوعششاراشورميبة

اننى،اضوربلادالىعظاصمواخذتللشمسمياكلهموعرضتنبش!تهالقد

وسكبا!امقراينعنهموقطعتارواحهمكلالازعاجفرضت

.الماء)31(

باخراجوالامشقرارالراحةمنارواحهمحرمقديكورْنانهوبذاث

عالممنالخروجالىحذلكنتيجةضطرأرواحهماناذاغبورامنصياكلهم

تدفنلمالذينللموتىبالنسبةالحلامي-لماالاحياءعالمالىالاموأت

فتحبأنمناواذكرظيلْب!عمدذكرممعلىسنأقيوالذيناجسادمم

الهدوهمنالارواحصمانفيمطالقاأمرايكنلماسظاماونث!انقبور

البثرسةألهيحل1لبقاياالمبد!يوالاحترامالصصنةللنيةاتاذ،والاستقرار

واضحامنيبلوماوهذاالروحصكيتةضالتأثيرددمفي.الكبيرااثرصحا

ب!2بابلادجنوبفياسلافهصياكلباخراج(بلادان-مردوخ)اقدام

ضدشردهفشلبعدالربيالخليجمنألاخرا!ساحلاالىمعهواظما

كا!يقومانمنخيفةيتوجسكانانهويبدو،الاشموري)25(االملك

.انتقامامنه)6،(الهياكلبتلكالافىبالحاقأسنحاريبلمالاشوري

34)ا.+:،156 )G

871:5:(88 CAD:. 8 : kimahu)

*!!"5!"(86 .M Bayliss, in Iraq.xx)
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الىتنزالأنهامنفبالرغمأجسادهم0تدفنلمالذينارواحوأما

ظوحفرصة-للوتمن!تهزفيه)!3(قلقةتبقىانهاالأالاسفلالعالم

بهملأفى11وتقالاصيماءتهاجماضباحبهيئةالاحيا،ع!المالىلتخرجلها

العالمفيالراحةمنحرمتانهاحمم!ث38(اليتعسررلقدرمامنهمانتقاما

ووفقبحنايةالقبرفيصاحبهاجمسددفنفيأصمالهمبسببالاسف!

موالارضالىالارواحعذهلعودةالدافيكانومكذا)9،(الخاصةالشحائر

مدفونغيرصماحبهاجسدبقيطالماالراحةعيلمنالصولتم!؟مهاعدم

.اء).،(مقربغيراو

اشباحالىتشيرالاضباحبطردالخاصةالتساويذمنالحديدومناك

شبحاكنتاذا):تذكرواحدةوامنها،دفنبلاأجسادممبقيتالذين

فيجسلهطلاوابريةفيماتشخمىشبعأوا...الارضمنخرج

وأخرلى،.)؟،(..جسد.يدفنلىضخصأوالترابينطميهلاآلصواء

قبرهيغطلممنأو،خندقَفيألقيمن):اشباحالىتشير

أوفيالبريةفيجسدهرمىالذلىاالمكابن)مثل(إ/غطابلاجسمهفتمدد

امحهنةمنصنفانيوجدوكان.()13(ا!سهوا!اوس!أوالخرائب

الآشيبو()وهماالاحيلاعنالث!ريرةالارواحبطردمتخصصينالمعوذين

ashipu3))المشحاشو(و mashmash،)يساعدهماو

\-015:كلكامئمىملحصةمنعثمرالثانياللوح*3(

Sabatino Moscati, Ancient Semitic

,Civilization,591،)7طم95 (London

(A.:T Olmstead. History.of Assyria, (New York

2391:كل5س!6

:668:175!,:R.Campbell Thompson, in ERE
:956:Ibid., P

0956:.":Thompoon , Op: Cit:ل!.ول

611.Bayliss,Op. Cit, pول.
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بالندبإختصجنامما8ولااهـ)كالو(صنمفمنانكهضةذنكفي

.والرفاء)،،(

وتعريضهدافنبدونالميتجسدبقاءمناتخذذلكنكلوفتيب

أرواحهـ،-حرما!الفرضالاعدا،منللانتغاموسيلةوال!واسللجوارح

الىتعودمسلةعلىص-5نثى،1ماومذاا،لاسغلالحالمفيالاستقرارمن

علىانتصارهتصور(.مق0026حواليفي)الكشى(اميرأناتم(-)أي

عىلىمكدسةوءىالاعداهمنالقن!جثثتظهرحيت)أوما(مدينةاءل

عرضةب!تانرطريبلوفواقمايسيرون،أفالم-أي)وجنودالارض

وتمسكالمعر-لةميدانمنتطيرو!ايلسلةعلطهرتالتيللنسمور

الاشارةووردت،الاعداة)01(منالقتروأايديرؤوسومخالبهابمشاقيرما

لكسااامير(أنتيمينازنصئنالاعىاءاهمنالقتلىجثتتكيديسالى

منمربقدوما()1حامممبأنيذ-لرحيث)اوما(معالحربيصفالذلى

صفوتهمأبادوامدينتهمفيأوما!ميشبذبح5انتيميناقام:فيماالمعركة

كرفنتا(-الومانهرضفةعلىوذليكفردا06منالمتكوفة

girnunta-للطيور11الس!لفيجسادمم11وترك4رثر!ل!ول

مواضعخمسةفيكومخسىهي!لهـمكوم(ئمومنلتلته!هاوالوحوش

عندالحقوباتبعضالىالدفنالحرملطمناضيفوقد،،)6،(مثفصلة

ذا1):ا.لاضوريةالقوانين1."فييرد!يث!قسوتهالتشديدالاشوريينا

علىتوضهحادانوهاIliويحاكموهاأنفيجبنفمص!احا.ملأمرأةا-مضت

.915ص،السابقالمصدر،بواتيروجان)44(

,James.B pritchard. The Ancient Near East in Pictures

New؟ Jersey,)9691. P:288)f
413:KS.,P
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علىتوضعأنفيمبالا-ماضاثنا.ماتتاذا0،51!ذ!ولأالخازوق

الادعيىلآفيمتحددةاراتا-وردتولد.ا()!اجفماتدشولا!ئخارْوق

1)دفنمل،احرماداعناتسلاتو+،لى(اءكلدورض)الحدوثاجارعلى

دفىْلاانعسى)أوأحد(يدفنهولادهص.ءيتهاولىانعسى)تمثل

احدفي(أسرحدون)الاشوريالملكويصص،(ا)118النرابفيجسده

بدلناسمحلما:بقوله"عدائهمقاتليفيهانركالتيالحالةنصوصه

لَاموقد،()9،(لظكلهاآوىبناتاقاعطيتهاوانمامحاربيهمجثث

التمردفياشتركواالذينالبابليينجثثبنثر(بافيبال-ا!شور)

Shamash-+أ،ألأ(أوكن-شىم-ششى)اخوهاثارهالذك! - Shum

للكلابواعطاها،(المعركةميدارفي)..(اليابسةالأضواك)مثل

.إخاخهـ!هما)؟5(الجوارخ9والخنازير

تئسعرانمنتمكنهاالاحياءبعالمماصلةالموشلارواحوكانت

يبدوكعاالثم!حكىموتصأياملحدة:ذلكبهوتتأثرؤيهبحدثبما

ورد!فقد-اليها،شارة1صبقتالذكط-(نسو--أورموت)نصمن

عليهسومر(بلاد)عويلبوضوحيسحكان(نمو-اور)/أنالضى

,John.C Miles, The Assyrian LawsطهDriver47(.ح:ول(

10129-:Oxford, )3591, .P 240f:,VII)

166+.".(48)G
:(94 Ibid.,)f156

باجمحهمالاممملوكهـ-لل:ا!ديمالحهدفيما!دالىعنانشير105(

قبركمنطرصتفقدانتوأمابيتهنيواحدكلبالكرامةاضطجعوا

جارةالىالهابطينبالسيفا!روبينالقتلص-!لفباساشنعكفصن

(.14:1/1-اشحيا)صدوصةكبثةالحب

)51(ولولولول.1)1.ثا95

-1q\-



الاسفلالعالمالىونزولهموتهعلى(أياموعثصرةأيامسبعةانقضاء)بعد

لائهالجديدوصرهوعلى)أور(مدينةأسواشعلىعناكالقلقغمره!سا

15ابكاالبكاالىوابنهزوجتهعلىحزنهويدفابنائهمايتمأنقبلقتل

بمضاعرهامحفطةتبقىاليتروحانكماإم)2.(ْالعاذلكفيمريرا

اليهيمفيرماوهذامىاضرةجسدهدفنبعدتكرههاأوتحبماالتيللاشياء

ممنسحدثالذكي0الاشوريين)30(الملوكاحدالىالعاندةالنصوصاحد

التي)الملكيةابيهأوسمةبدفنقامبأنهيذكرحيثابيهدفنمرأسيم

sha(يحبها irammuصيفةمنبدلاالحاضرالفعلصيغةمستعملا،معه

لأالمتوفىانمنماالمنطفيوالاصتنتاجء!لعهiramول(أحبهماالتي)الماضي

موتهبعد(ان!يم!و)روحانكما،ا.(إمطلقامورهومةاحمصاسهي!قىرر

المودةصثماعرتحىلوكا؟تإسةلاالعالممن)كل!،شى(لمقا"بةخرجت

.به)..(لقازيامنيباوكماكلكاش!الى

الموقىزارواحعلىمحظوراكانانهالنصوصإسضمنويبدو

ألسلاح-ملاوبالعطوراضطيباأوالنظيفةالثيابارتداهالاسفلالعالم

وانصوتأييحدثوافلاحفاةيكوثواأنعليهميتوجبوكانالحصااو

يظهرماومذاالاخرينالموتىأرواحتجاهالمشاءرابداءعنيمتضعوا

العالمحمالىالاجرنزولفبل(أنكيدو)الى(امشكلامحا)وصيةمن

P(52,.S:N*ممو:06115 Kramer, inIraq)

البحث.منالرابعالفصلفيالنصعذاترجمةءترد)53(
)54(".ل!ح:،918

فيالترجحة)في6-85:!للكامثىملحمةمنعثصرالثانياللرح)55(

الرسالة(ملحق

-012



منالارواحتمكتالقواعد..(أنكيدو)خالفحين.وبالفعل،الاصفل

الذيالعطرراثحةاستنثسقواانهمكمابوجههبالصراخوأخذواتمييزه

ذلكوادى،منه)6.(بالانتقامالرغبةتتملكهمحولهفتجمعوابهتطيب

ا؟فصلتحيثفيهواستبقائهالاسفلانعالمفيأأنكيدر(موتالىكله

الحالمفيتحومروحهو!يت)7.(للديدانطعاماظلالذيجسد.عنروحه

الىتفضيثفرة-الامواتاله-(نركال)الالهلهافتححتىالاسفل

فخرجت)-للكاشى(مئبرجاءمنهذلكأيا()1الالهطلبأنبعدالارض

.)كلكاشىلم)58(لمقابلةشبحبهيئة

وطعاههمراحتهمحبتمنالاسفلالطامفيالموتىأرواححالةأما

إبتامكانةأوله!اأمريننتيحةلاضضخصمنفتخضلمفوشرابهـم

يقيمهاالنيالجنائزيةاكنصعائروثانيهماحياكاتحينالناسبين

يتهخعو!إامتيازاتاحكامواالملوككان*إ&وعلى،روحهاجلمنالاحياءا

)كلكامش(مثل،موتهمبعدالاسفلالعالمفيمهمةمراكزويحنلونخاصة

منوالقرابينا!مدايالهتقدموكازتموتهب!عدفيهمرشداأصبحالذي

ادتي(؟مو-أور)و،اا9.،الاضإامالماا!اولهمذإسداثوشقبل

.)06(موتهبعدفيهاستقرالاسهلاعالمافيمعينموضعلهخصص

فينجدهماالاسفلالعالمفيالموتىحالةفيالتمايزعلىضوءايلتيومما

46-'1:كلكمامشملحمةمنعث!رالثانياللوح)56(

!6-49ةكلكاشىسحمةمنعشرالثانياللوح)57(

48-82:علكاشىملحمةمنعنرالثانياللوح)58(

06:P6!ماظ"ا".,r in Iraء.S :N Kram(؟)5

.loc.Cit,06)ي!أ؟ )I

مذالمحقيةفيموثممبعدشلملوكيحدثماكانتفصيلعلىوستانى

الفص!.
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حيثهناكمنضوجهبعد(كلكماشى)الى(أنكيدو)شبححدالث

بأفهفيذكوالموتىحانةبخصوص(3طكاشى)اصئلةعويجسِبانه

الجدارقاعدةعنديتطرحوهوواحداأبناالايخلفلمالذيالميتىر،1

والذممطالخبزيأكلالاجرمنبناءفييستيقرابنانلهوالذكطباكيا

مبتهجيكوناربعةلهوانذيا)ممقماءقرابمنيشربإبنا+ثلاثةله

كالكاتبيبدوكادفأ؟،أفي،5ضسةورا!تركالذكطالمتو،فىأما،الظلب

نايبهوهذاومن،القصر)!6(ليدخوللهويسمحاليدمبسوروالطيب

تزدادكانتوالشرابالطعاممناحتباجاتهاوتوفرالميتروحراحةدرجة

بالدوريقومونبالابناهالمتمثلينالررثةك!اتو،1،ابنائهعددبازدياد

ابحالراالفصلفيسصنوضحكما-الجناقكأيةالشحائرانجازفيالوئيسي

الموتى"،رواحرانذَالمسالفالوصصا!القوقفيمثنني-البحثمن

الشعائرحبمبحسبمتفاوتةبنسبالراحةعلىحصلواانهمالىيشير

تلكمقداريزداثأنانطبيهىابناؤهمءومنلهمأقامهاالضالجناثزية

لوصف31هذامنالرئيسيالمغزىيكونوبذلك،الابناءعددبازدياداشعائرا

الثصعائرالحنائزيةاقاء4اميةعلىالتأكيدالاسفلالعالمفيالموتى!رواح

العالمفيافضلأحوا"لفيأرواحهمأضكوناطمإينالقراولقديمنلمونى

نأفيأمل(،بوصدكل!،شى)!لالذاتللاص،/ءضمانةلتقد،مالاسفلا

؟ةذلككاعئهزخفْالتيالوسائلبعضالاسفلأ+االىماالىللرا-!ي!ون

تعاسته.وا3العا

والتصرا!ماuحصi)كلختلهة4إوؤاتفيت-ص!الموسأرواحوكما!ف

فيالارواحجوعاشباعكاناذإجنائزلةاالشة،ئرضسنلهااخقدم

بالثسعائرإإقيام،مةاإلاهدافأحد1ضمأها6وارواالاسفلال!عالم

112-99:كلكامشمالمتمنعشرااْللوح"!الثاني611(

9-148؟كلكماشىملحمةمنعثصالثا؟!ألوحا)63(

-.132-



فقد،)،6(السوائلوتسكبالطعامقرابينفيهاتقدمالتيالجنائزية

سدالىبحاجةالقديمةالعراقيةالضائدوفتىالموتىإرواحكانت

الذينللالهةبالنسبةالحالهوكماوالضابالطعاممناحتياجا؟تها

أمامقرابينبهيئةتوضعالتىاالنتظمةالوجباتلهمتقدمكانت

الىيزديالارواحمكنوائسوائلالقرالنانقطاعوكيانا6(ْتماثيلهلاا

الص!)65(ا"والماالطينعلىسشدةتب!قىانأمافهي،إمريناهامجعلها

غاضبةالاحياءعالمالىتخرجاة.كااوالاسف!اع!الدابؤسثَي-!غار

لتشحعر!مبالاحياهوتتربص)66(الشوارعفضلاتمنت!أكلمنزعجة

ل!لالتغامأوبهم)67(الاذىبالحاقوذأكحةكاوايفالهاذكرمابوجوب

العديدوردوقد،الاسفلالعالمفيالر)حةحرمانهالتسببهمَفيمنهم

أشباحبهيئةالبئصرتهابمالتياوراحمذهالىالتم!اوييذفيالاشاراتمن

الشبح:مخاطبةتذلَرأحدامافنجد

-لنتأم،)68،مدفونغيرشخصشبحلَنمتسوا-"

لمالذيالميتشبحام،لأئقةعنايةيلقلمالذيشبح

وا،الماءلهيسكبلمالذىأوالجنائزيةالقرابينلهلقرم

البحث.منالرابعالفصلفيالموضوعمذاوسنوضح)63(

116(64:.M Bayliss, Op: Cit:,)P
ها:(البمابليةايةالرو)الاسفلاالعا"لمالىعثشارنزولىاسطورة)65(

V-152:!للطمشطلعمةمنعث!رالثانياللوح661(

956:(67 .R:C Thompson, in ERE:,)P

لدفنلمالذلنالمولىارواحعودةبخصوصالحدلثسبىولدث!)8
الصفحاتملأبالاحياءا!ذىلاحداثقبورممفبشتاواجساثمم

.(السابتة
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.،)05،.ْ.)96(اسمهيذكرلمالذىكنتا!مبح

عال!مالىالموشارواحعودةاىالاشوريةالتحاويذأحدىوتشير

فتذكر:والشرابالطمامعلىللصصوا!الا-ياء

اجلمئاالقبرمنتخرجالئصريرةالاشبمالأحان5

،)1،(ْوالماءالطعامعلىالصمول

الثسسى)المجسدةنزولبخصسصاليناجاءتالتيالاشار"تاعنواما

انقرونزولالاحياءعالمعنغيابهاب!دالاسفلالصا)مالىالاله)اوتو((با

وا،المحاقفيفيهايكرنالتيالفترةفياليه("نانا،بالالهالمجسد)

لأانهاالىهنافنئسيرللبثصربالنسبة(إ)2!(اصنوميوم)بسمي-لما

فيهالقمراوالشسمىوصدخلاليغر-لانالاسفلالعالمانلناتثبت

ا!عةفتيجةاعتقدماعلودلكالارضعلىالحالميكمابالنرر

عنتختلفوالتىالقدماهالحراقيوتتصورماكماالاسفلالعالمفيلموجودة

باطنفيتجويفبمشكلكانالاسفلفالعالم(الاحيا+عالم)!يمنة

صورةوصأقديمةاالنصرصفيوصفهيردكماالفباريملؤهالارض

منوالضوبيةالوسطىالمناطقفيهماتصرالتيالمغبرةاطريامشمابية

كمثيفافيهاالغبارويكوناشبيعدنصلفيوخاصةاليومحضىالعراق

قرصبشكلالسماءكبدفيبقِافهامنبالرغمالشمصنوريحجب

وانتمرالشمسنزولالىالاشارةفيتكونانأتوقعفلاولذلك،)،!(قاتى

منالرابعالفصلىفيوذلكالطقوسفيالاسمذكرأهميةسنوضح)96(

البحث.

(07.116.M Bayliss, Op. Cit.)p
95:P,!71(5..تول21:ثا"أ"ه(

الفصلمذأليلاضارات21هذهفيهتردالذلىللنصترجمةادرجناوقدأ)72

الضلفيالاسفلال!عالموصفضمنالموضوعهذاوسنفصل)73(

البحث.منالثالث
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وأنمامنيرينكوكبينباعتبارهماانارتهافيفعاليتهاع!دلالةمناكالى

غارقاالاسفلالعالميستمرصينفيلهةكافيهفمالمتهصاالىفقطل!لرمز

!يةفيوالقرالشسىللالهينالدورهذاوصنوضح)دنجبار.بظ!دمته

.(امفصلهذا

مناشةاجمشابةكانالاسفلالعالماىالضرا.لالهنزولانويبدو

أمسكتاذا)التعاويهإحهىنييردحيثالارواحفيهاتجتمع)ا!(شهرية

والحشرينالتاسعاوالثالثاليومففي،وامهإبيهشبحايديبرحل

الةكما،لهم).،(بمؤونةوحصلهقاربااصنع،الموتىأرواحتحتش!دحين

السماءالمةبينمشتركةشهريةاجتماعاتفيهاتتممناسبةكان

التاسعاليومني):انتعاويذاصدىفييردحيثالاسفلوالحالم

ةا!يجتمعاليومذلكني،للقمرالاخيرةالرؤيةتكلونوالعشرين

.()6،،رحمةيومانه،الاسفلوالعالمال!س!اش

منبجزءصتفظةتبقىانهماعلىالموتىأرواحالىينظروكان

وق!د،للطبيحة)"،(خارقةقوىتمتلكانها-لماالضملي،!(النشارو

وا!اقتطارثا3الذينالاحيا.اتخويفعلالقدرةالمواتىلاشباحكان

التعاويسذإصىفيفيردبخاخاصةبوسائلنفا2اضفاكماجممالاذى

أنتم؟ليتظهرونلما؟ا!الموتىجمع)تطاردممالذيناحدلسانم!

بآضهرفيالمؤشارواحلاتجداعسنويةمناسبةتوجدوكانت)74(

.،االرابعالضلهـاجح)
893:,u P75)4.5:صصكاح C )D

CAD.1,76)0،ول9 2:bubbulu)
*98:(77 .:EG)P

1175:Op: Cit:.أ!P(78 M: Ba،)l
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مجمع)كوثى()9!(الىا!ذهبدمافني..الخرائبنسكنونالذين

نأالاحياءعلىكانفقدولذلك،(1)."(.أْتلاحقوننيلماذاالاشباح

بااضراملعاملوهاوانالموتىبأرواحالخاصةالهنماسكبانجاز!تموا

لل!وتىاحjرlلمهناكوكانت،الخارقةقوامامنوللاستفادةذاعا11لتجنب

أكبملعلىبتقديسهاقا)موااذالاسمماوصمايتهمالافرادبرعايةتختص

(4)81(شيدو)اطسسالحارسالروحارتبطفقدهناومن،وجه

4ء"9ولالعهدمنأدلةولدينا،الأ-لديين)2"(عندالموْلىبأرواح

لارواحالتقديسسارسةالىتتصيرماالمظخروالبابديالحديثالاضورك!

مقابلللااصياءالارواحمذهومبارلةالحاكمةالا!صرةأعضاءمنالموتى

الاحلاملمفسةنبوءةعلنحتويالتيْالنصوصأحدففي،ذلك

نعر!ولاالحديثالاشوريالعهدمنshailtu(شائلتو)

وشمشاشررالالهينبارادة:يليمايرد،ديه)83(المتكلمألأميراسم

اشور،ابلادعلىللعهدولياسيكون(الاميراي)بأنهالارواحأخبرتني

التقديسموأبدىمثلماتباركه(1المتوفاةالملكهبهايقصد)روحهماوان

التبجيلمذاقرنوقد،()،8(اشوربلادذريتهستحكم)()وْنقولل!روح

العالم"حاكمنر!لالالالهذيهايعبد!لاثالتيللمدينةاسموهو)97،1

ينظر)العالملذلكايضاتستعملكانتانهاكما؟الاسفل

.(الثالثالفصلبخصوصها

792:(08 ,:BG)P

)81(-liتماثبلهوتوضعبثصرىبراسمجنحئوربهيئةيصورالثسيدونا

.الضوراوالمحابدبواباتفي

102:(82 A: Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia.)P
124(83:.M Bayliss, Op. Cit:)P

0793:(84 CAD.,4: etemmu,)P
،-."9-1.َ!:.!-َ/".!!+01،"

-كا-**لأ*73-،1:

91،/003،-اة26--!طَ!اس



عظعتلقدا:النصوصاحدفييردحيثالالهةعبادةمعالمرتىلارواح

يبتلىالذيالشخصباستطاعةوكان،()."(الموتىأرواحاوبجلتا.لالهة

فيردلين!وهعائلتهمنالمرتىارواحاالىيتضانالئسريرة؟لارواح

التحا(ويذ:أحدىفي

واضواجدادكلاوامماأبهاأرواحيا،عائلتيأرواحيا"

العالمفيمستقرةانتطالما،ائيواقرباأمليوكملواختى

لكؤاسكلبالبنائزيةابينال!قرااليكاقدمأكنتالاسفل

ششىامامالانقفي،وابحلكلكالعنايةأفيوكنت،الماه

بحقى،رأفةقرارعلىواحصليتضيتيواعرضيوكيلكامش

فيالتيالث!ريرةأروحاالاسفلالصالموزيرنمتارليتس!لم

الاسفلالعالممناديننحثسزيداولي!وسهاابياعصاواجسدي

الاسفلإلعالمابوابيرئيسأ)نيدصأوليصنعهاقويةحراسة

عودةاللا(ارضالىالروحاهذهضذكي،ثانيةالعودةمن

المناسك،فيباسكلاتطهرمرفهاحيا،خاثمكانا،ودعيني

لاغنيالحياةف!امنحينيلث!ربكالباردالما+سأقدم

.،)86(بمديحك

اذاالميتشبحمنالتخلصكيفيةتوضحبابليةتعويذةوهناك

ذيها.:ويردالاشخاصااصدبحلاحقةقام

Aلشخصالموتىأ!دشبحطهراذاtMJعذاعرافه

دمييةئصنعالشبحمفاابعادفلاجليحرفهلماوالشخى

الثاكاليوموفيالمريضفراضفولىوتوضعاصيتذلكتشبه

:(85 Ibid., Loc:Cit)

(86 .H:W :F Saggs, Everyday Life in Babyloniaand)
.Assyria,(Landon.)6791, .P.188 and: .:EG P:f156
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النقيبالماءوترششش!أمامالظهيرةفيالارضتكنس

كمتوتمثرالتمرمنك!ةفوقهتوضعصغيرمذبحويقام

ال!روشجرةعصيوفيهامبخرةتشعلثمالطحينمن

الدمييةتلعنذلكوبعد،الجيدالنوعمنجعةوتسكب

فيالعالمتالمهمذادلهلانك!شمثمى):التاليةبالتمعابير

افهمرعب،(نحالتيحلا)نامنحنيالعلويالعالموفيالسفلي

ناواطلباتوسل1انني،ليلاومخيفبغيضالمنظرقبيح

هذوتكرر،(عنيليبعدضمشىبحياة،بمكانيتجعله

شجرةظلالفيوتدفن.الدميةتكفنثممراتثلاثالصيغة

..)!8(..اشواكذاتسدر

ويتوقعالاسفلالعالمفيللقلقعرضةتكونالتيلملارواحان

ذكرفاصا،التيالارواحالىافةبالاضاكانتالاحياءعالمالىمنهض!جها(

منسقطراقديكونواكأنمعينةبحوادثيصوتونالذينأرواختشمل

بسببمبكراموتاماتالذيوروحسعية)8"(غرقفيماتواأونخدة!

جعلالذثيالسببهوومذافيئيةبصورةنحبهقضىالذكطأوالوبا+

بموتفرحتهسبديانصوصهأحدفييذكر(سنحاريب)الاشورلىالملك

علضهقاسعقابانهاعلىأياهامصورامفاجئةكانتلافهاعيلامملك

عيلامملكناخنتى(-)كدوريكسلدماشورالهيبأمر):فيذكر

تخرجالذيئومن.()9"،مبكرةميتةفجأةما،توانماأشهرتسعة

.16-\ص،السابقالمصسر،بوْليروجان)87(

893:(88 CAD.,:4 etemmu,)P
(98 .LDelaport, Mesopotamia, the Babylonianand)

413.AssyrianCivilation, (London,)0791. P
؟..فىئم!

فلذلك5:ا!ريرالشخمقعنيمالقفالعهدفيمايردالىهناونئممير

5؟(:6)الامئالهلههشفاهولامنكصرلحظةوفي،بغتبليتهتفاجثة

-128-



ص!افاوبباعةماتمنالارضالىطئدةا.لاسفلالعالممنارواحهم

ماتالكيوالثسابعذراءوهيماتتالتيالمرأةوكذلكصاعقةضربتهأو

الضمانةفترةنياوالمخاضيفيماتتالتيوالمرأةاعز-وموالزواجبصر

ب)الروحروحهالطويشمارالنربةفيخبهقضىالذىوالميتلطفدها)09(

919())اسأادغريبة )etemmu ahu!علىللدلانةأيضا1تيطالى

انجناثزية)29(ْلؤابين1لهيقدماحدلهليسىمنروح

ا!ي!:الراقضارةد*مواتوبثالقيامةلكرة

الالهةاموتعنالبحثمنالاولألفصلفيتحدئتوانسبقنقد

أهمبأرْوذكرتالقدماهالرافدينواد!سكانمعتقداتفيوقيامتها

نزولهاصرضوعاشتهرالتي(عشتار))انانا(الالهةعيالالهةتلك

ايا!1)الالمهمنبتدبيرمنهانقاذهاثمفيهوموتهاالاسفلالعالمالى

اشتهرموضوعاعتيا.لاخرىالالهةمنتدا!كذلكوتطرقت)انكى(1)39(

دامو()و(مرحوخ)ومنهمالقديمةالعراقيةالديانةفيوقيامتهاموتها

،اشور"و(بوآ)و(ثثسباك)و،(ستران)و(ننورتا)و

واتضسححينهفيوقيامتممواتهممنالمغزلىيتر!توقد،،)،9(أنو5و

إر-لانمنصماركناتحتلكانتإوتامنالالهةتلكقيامةانلنا

956:.R C: Thompson, in ERE:. P

911:.M Bayliss, OP: Cit .: P

.النربية،"الروحابضوصالرابعالفصلينظو)39(

الاولالنصليراجع)3!(

الاولالفصليراجع)49،

-921ث

)09(

)19(



للبثصربالنسبةأما،الالهةايخصفيماهذاالقديمةالعراقيةالديانة

دليمل!إىالواقعفييو!لافانه،الفصلصذافيموضرعنامدار

الموتمنوبعثهمبقيامتهمالاعتقادوجوديثبتالمسماريةالنضوص

حسدى،الى(ا.لاطمو)الميتروحعردةامكانيةيثبتماهناكوليس

الا!ياهطلمالىعودتهاصالقديمةالمسحاريةالنصوصتتحدثوحين

فياوضحتاكماالجسدعنمستقلةاشباحبهيئةعودتهاتقصدفانها

الهصوصالمسماريةفيدتورانهمنوبمالرغم،الفصلهذامنسبقما

الحياةاعادةامكانيةألىضسمناتئسيرمتعددةوتحابيرالقابالقديمة

الىالموتىيعيهالذي)او،الامواتمحيي)لقبمثلثانيةتىلل!

التعاويذوضوصاا،لادبيةالنصرصفيبكثرةيتكررلقبوهو(الحياة

)نبو(،،أمرح!وخ(مثلالالهةبضبه!صفتوقمد!البابليةوالادممية

فيبضوصفتالتيالثسفاهالهة(909،-لولا)و(شمئس)،(ننورتا)

فص)الرئيسيالمدينةلمبدالسماويئيلامابأنهاالمسماريةالنصوص

يوجبلاهظإنالا،()69(لدموتىالحياةتعميد!ضيا!لكة.(ايسن

ضلانهاحيث،الحرفيبسحناماوالنحوتالالقا--لةلكاخمذعلينا

الوصت،فيوالمبالغةاللنويةوالجطزاتالاستصاراتمنالكثيرالثسء

اضتىمنأحدبحودةالاعتقادالىاضارةأيايديتا،ين)يسانهذلك

وينطبق،المعروفةالمترجمةالمسماريةالنصوصكلفيفعلاالحياةالى

ن!نورتا،)الالهلىطنعلىالنصوحىاحدفيوردماعا!نؤممهالقوله

ذا،()،9(الاسفلالعالمالىأنزلالذكليجسدشفيتلقدا:فيهيقولى

)79(

802:..EG P

S.،ه!ل! Langdon, Sumerian Liturgies and P

,Philadelphia.)9191:م! :P 603,No)
9م!:!ا.+ل!

-\03-
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تحقيقأيالموتمنالبعضتخليصالىالاشارةالقرا!هذامنالمرادان

يصدماهها-لزمنايؤيدو!،الفاد-كةالمصائبمنانقاذهأوشفائه

لضفسه،(كورش)ألفارسيالمكوصز،منلالملوككتاباتفي

ميدينةعلىواستيلائه(نيدس!نبر)البابىالملكعلىانتصىارهبعد

الحياةاالىالموتىبقعرتهأعاد1الذيانسيد).باقه(.مق!53))بابر(

الذينالبابلدهجنبالموتىديقصد،()89،وال!مايةبالعنايةعيديهموانعم

إحدووفي.موتىخلالهكانواحيث(نيدسنبو)حكممنخلصهم

اتباعسهاحبمنالاشورى(سرجون)الملكالىالمو-مةالرسائل

)!برْنا(مدينةخراببعد):يليماالملكبقدرةالمبالفةمعرضفييرد

ولكنيميتارجلاأءمبحت،أههااوسقو!)99(اْ!هلا8

(1009(ثانيةالحياةالمطعدتالملكلسبد!الذهبيالختمرايتحين

لفويةمجازاتكونهاعنتخرجلاالاشاراتهذها!ءئرانالةولىواعيد

اشتهرتتهديدالىكذلكهناواشير،الرسالةهذهفيو)ضتىهوكىا

الحياةالىوتبعثهمالموتىباحياءلةومبأنْ(عشتار)الالهةباحللاقه

حيز!يخرجلملَولىوهو،الاحياس)1.؟(عددعدث!مليفوقثانية

القديمالعراقسكلاننظرةيجسدماخيراقو)نواقع،مطدقاالنهديد

يض!بحين!-للكامشزلسانع!يردماهوالموته!بثامكانتاف

(89 .A Jeremias, The Babylonian Conception ofleaven)
34.andHell, P

الحالبةتكريتلمدينةالقديمالاسم،برتا"كونالباحثينبعضيرجح)!9(

.الحصئ،5يعنيقSوانه

)001(ل!حة.،902

02-91:الرقهموجة،الاسفلالدعالمالىعشتارنزول15()10

99-79:.السادساللوح،!الكامش،"ملحمة
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:فيقول(نكيدوأ)يقهصد

ترابااحببتالذيصاحبيغدالقد!آه"

.ا!،!20الاب!ينابد،أقومكلامثلهساضطجع،وانا

ببعثاعتقادأممطوجودء!مالقولسهنامنواضحايبدوحيث

.القدما+الرافدينوادىسكاتعقائدفيوسيامتهمالموتى

واثواب:الظبوطرالحس!نكرة

عيقاند"فيكبرةامميةالموتبصدمافيالحسابلفكرةلَانتنقد

ضاالدياناتوفيالأدنىالث!رقاقواممنالعديدعندالاخرىالحياة

كيرةبدرجةواض!الفكرةهذهكانتحيثالمنطقةهذهفيظهرت

معروفةك!انتا!اكما،القديحة)،01،امصريةااضارةاعقاثدفيومهمة

201(

301(

11صه،)7191(كلكامثىملح!ة-داقرطه(

لدحسابيمالقهالمصرىتو،قععنالاشاراتمنالحديدوردواقد(

برائتهوتكرارامرارايؤ-لهنص،حيثالامرامعصرمنةالموتبعد

نحوسيءشيءاىابداارتكب،لمسلوالسؤالمعاصيعملمن

ذايعتبرالخلقيالض!هذامثلانالجليمنوكانشخص،اى

الميتسعلاةعلىمادياتاثيرايؤثراتويمكنالألهةنظرققيمة

لكلالاضىالحياةفيمنتظراعقاباهناكوكان،الاضىالحياةفي

لناسIكلصاما،الاهرامنصوصاحدفييردحيثالإثميرتكبمن

الكتابةيتلفونالذين.)القبر(مذاضدسو+ايرتيكبونالذين

عنها،العظبمالالهدينونةطائلةتحتسيقعونفانهمفيهالمرجودة

بذا"والمضودالدينونةفيهتجرىالذىامانفي،الدينونهاله

الموتبعدالنعيمحباةكلالصولاعتبرهـوقدرع،الالههوالاله

الدنيويةالمتوشحياةضاثصعلىمصتحداالوسطىالممالدكةعصرفي

وصايةفوق!لانافمالالهيالفرعرنحتىاعتبروتدالخية
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كانوقد،الاسلامحة)501،االديانةفي)،01(وواصحةالزرادشتيةالديانةفي

انو5

.4(

هنرلىجيسى)متالخلتيةللمطالبخاضحاالارضيةالحكومة

،(6191القمرة)،القديعةمصرفيوالدينالفكرظور،برستد

0rص،سوصز-ليترجمة - TITنصوصفيالملككانانبحدلأ

الخاددةمبامحهبكليحظىوهوالنعيمالى!ماعديحرضالاهرام

الالهكانا.لموتى-سابدل!MRAE."21805:"رع!للاله-لابن

اثنانياونه،الحقيقةردعة"فيالقاضيبدوريقومونرريس،15

نفسهالميتيجدحتىكلهاالبلاداقاليميمثلونوهمالهاواربون

وكانتا!ييةبمكانتهعلمعلىيكونالاقلىعلىتاضيواجههوقد

)sطايزيس،5الآلهتينالمحاك!ةفياوزريس،5وراءتتف

التسمةالالهةيص!الردهةمنجانبوالىNepthysنيفثس،5و

"رع،الشمسالهبرئاسةبوليسصلنيوت!اسوعمنهمنيتكلالذين

ادارتهعلىوي!ومالطدالة"فيهيزنالذىرع"ميزان!قومالوس!وفي

علىيثصرفومو"تحوت،الايىالكاقبمنهالخلفالىويقفبيس،

مروعةماردةظفهوتقبح،الكتابةولوحالقلميدهوفيالوزنعمدية

فرسومؤسغرةاسدومقدمةفمساحراسولهاالملته!ة،5عليهايطلق

الرث!ةالىالميتيدنىوحين،المدانهالروحالتهامتنتظروسالنهر

رمزريشةالاخرالجانبتوضعفيبينماالميزانمنجانبفيقلبهيوضع

برستد):الميتعلىالحكم"تحوت،يعلنثم،الاستقامةاوالحق

(404ص،السا،بقالمصدر

سيمحىوذنبكعنكستزأ&،!يدئتكبانيطمئنالميتكانوقد

مركبالرا-لبينزمرةتدضلبانلكويسمح،الحسابيومبالميزان

تشاقشكالهةولا،قضيةبايةيمناقشكاله"لاوبأن،8(الشمسى)

:،الحسابيومفيقضيةباية

801:Th. Jacobsen,. in IAAM: , P

"زرادشت+مذمبعلىالمرتكزةدشتيهالزراالديانةفيالمعتقد-لان\(

قوىمنمجموعةبينقائمالصراعبان(ق.م)السادسالقرن)

انسا!كلالديانةهذهث!وقد،الثصرقوىمنومجموعةالخير

صذاألانساناتخذوسو،،لطري!قين1احديختارانبهوامابت
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صيئاتمنحياتهفيأرتكبهماوزرتحملا-قاثداتلك:فقالانسان

وكانت،اتاهماعلىوي!،سبهجزاهسبلاقيفانهذلكاملالسبب

البعث:بعدبالحسابتقولاسيالىظهرتديانةاقدبمالعقيدةهذه

القديم،الثصرق"تاريخال!مارةانتصار:برستدهنرىجيسى)

وقد(9-248ص،فخرىاحصدترج!ة5(5591،القاهرة)

يتدةقحينيجريالهامالحساباانالزرادشتيةفبالمحتقد!دانه

:مطروداالشريصبحوحينالمصهورالمعدن

492:ompar" ative Religion. P0:رع,James:+

والمفتوحبنالريصنعهالذىالبرزخالروبمتد!لالحسابذلكوفي

،القوير،،المتناسقةالجميلة،الثمابةتأ-مئموالطالمالممالحملد

ذات...الفءيزتستطيعوالتياملابتص!بهاالتركيبارحسنة

ووحتجعكوفيعفهمذات.ْ.سعيدة....العديدينالاطفال

السطواةالآلهةضرريْىالرويمتلكوتضعالجسرتعبرالصالبم

نفسها:

ترجمة،أ3\649،ببروت1،ال!يةالاديانحكمة،كابرجوزيف)

367:30ْ7ص،اميلانىحمصين

حيث،وطريفثهمابالحصليومصاملاوسفاالاسلامبةالدلائةتقدمأ5101

-ياةlالىاعمالهمسع!،للحسابنويقدسِالحباةالىالموتر،ببعث

امامهالانبيماهوشقدمالبشربمقاضاةلقومالذىهواللهوانألاولى

الاءصالباصما.تلكالملامحةيقومبيئماالبثرأعما!ةعلىللشهادة

وترى5:امرإمالقرأنلىيردحيثشريحتهاوفقامةكلوتحاسب

yا!منخنااذافكيف..كتابهاالىتدعىامةكل،جاثيةامةكل

الىسا!منأغاسإاويخرج،ضيداهؤلاءعلىبك!جئنا،بثمنهيدامة

المشأمة؟واصحابالميمنةواصحابوالمةر،ونبقونالسا"اصنافوهم

منكانانواما،نعيموجنةوريحانفروحالمقربينمنكانان،فاما

منكانانواما،اليميناصحابمنلكفسلاماليميناصحاب

جبماويمرون-حيم،منوتصلتحميممنفنزل،الضالينامذببن

إ)ءامنقربهمبمقداوباجتيارْهيسرعورْجهـةمفوقمنسرا!علآ

،وات:الظالمونفيهاويسقطالمتة+نمنهافببرحسناتهموكثرة

30L.(الامنكم IJ،اققواالذينننجىنم5مقضياحتماربكعلى-لان

.،حثيثافيهاالظالمينونذر
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اننا.فحلهماكلعنالموتبحديحاسبانهحيثحسناتهعلىويثاب

الحساباليهينتهيماضوهعلالروحمصيريتقررثمالارضع!حياته

أتمة.أمصالحةكانتاذامايثبتالذي

الموتيسدماعقائدفيواممثوابوالعقابالحسابفكرةأما

الامواتعالمفيالارواحجالةوع!لاقتهاالقديحةافدينالراواد!حضارة

ا\خرلى1الاقوامعقائدفيبهتميزتالذيالرضوحذلكلهايكنفلم

تتلفاهـطالتيإماملةواالروحصيركانوافما،أشهرماعد:ناالتي

بينشتمايايجر!طواضححسابدحموجبثتتررانلاالا-نملالعالمفي

الشحائرانالفصلمذامنسبقفيماأوضحتوكما،بعدفيماذنك

ال!عاملكازتالاحياءمعارفهمقبلمنالموتى،،رواحالتيْلقامالجنائزية

اعمالءلاقةالىالاضارةدهـن)609(الارواحتلك-ا:ةفيالمؤثرالرئسي

يثيرماومذاالموتبعدروحهتتلقاماالتيبالمعاملةتهبوالميت

هما:متلتينفيالتفنير

فقريرربْتؤثراصْىعواهـلهناككانتاإاما!رفة:أولا

اضالْة،فبه4تد؟زالذيوالمركزفلالاص3ا!ما؟بوحالتهمااعروحمصير

خطايااليهتنتهيالذىانمالمحرفةوكذلذالجنائريةْاضسعائراالى

عنها.اصسزولالثصخصب!وتتمحىكانتاذاوماولافغ!ائ!لهالميت

فيهايعاقبالتيبالطريقةالاعتقادتركهالذيالائرتوضيح:ثانيا

رعرفاته!مءإ!القدماها)رافدينواديصكانعنديثاباوالشخص

المراقيالمجتمعحياةفيوالحوافزا!بمالبلأ:كأوفيال!ياةيوسلوبمكم

القديم.

منالرابعالفصلفيالمرضوعمذاعنالثرحزيادةعلوسنأتى601()أ

البحث.
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فيالروحمص!يرتقريرفيتزثرالتيالعواءلىلمعرفةفباك،بة

ألضصوصفيالواردةالاشاراتمننىْخلصاتالممكنمنالاسةلالعالم

!رالمرانالمهحةوالئنصخصياتالمدوكمرتءنتتحدثالتيالمسمارية

نقريرفيءمماعاملايمثلالمجتمعفيحياْدهفييحتلهايىت3طنالذي

اشارةإيالنصوصتلكفنضمناندووالاسةلالمالمثروحهمصير

منهم:نعرفالذينالملوكاولئدمنلاييجريحساب!!

صحلالةاولمنعثصرالتالثاخلكُوهـ-و:)ايتانا(1(

الملوثائباتفيورداعوؤ-قالهوفانبحد(نيش)فيح!هص

ملحه"فيالاسةلالمعالمفيوجودهالىالاشارةوردتوقد\(المىومرية)7ْ

لَلكامش(أواخبراصا)ماذنكنcرؤيأهفْي)ان!با-و(رآهحب%،كل!اشى

بمكافةبعهـمرتهصيتتحاحمبحقد(ايضازازاتو.ببدو،بذاسك)8.!(

نصيتضحكماالايصفلالعا)مبويساعد!ملىنلمويتتففعأنا"تتبح

الفصل.هدْابقيةفيترجمتهاأدرجناالتي)ردزجرا(مرثيةخاتمة

قىللمووشفيعااشدمرلهمهِءدصبحاتدو(01(99فيس.مماة)(3

،الهدابا،وتقدمبىالا!كة6اسسرالأت!االابالب،!رلْعالاسفل،لمالىفي

صيافامض"مأماكناقالمو.لىذ4اوراب!رضا-تكلو،اوححماش،:.نىاصصاسهمز،

1.2660(7.A Leo Oppenheim, in ANET;)p
ر!علىالسصماءالىايتاناه5عمودعنتتحدثبابليةاسماورةوهناك

أ"!ff114.p.4::زو-قعنالعقم،!الةخاصنباتلجلبنر

3!:بعا!ساألرحا،كلكلامثلىملصصة1(80)

باعتجماره"!للكامش،الىا!سوهرب"ا،ك'1lاثباتفيالاضارءترد9()90

الاولى:الوركاءسلاإ،!تالخامسالملك

562.Oppcmheim,Op. Cit; pأ.ول،.
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وقواعد.العالمذلكمراسيمنهموبثصرحاليهدصولهمحينالاسفلالعالم

ايهالاشارةسبثتالذكي(نمو-اورموت)نصمنيضضح-لما

رذ!وقدالتاليةانفقرةفيعنهوسنتحدثالبحثمنالاولالفصلفي

في،مينوس)دشابهبدورالاسفلالمالمفييقومبأنهمتأخرنصفي

محا!بانهوصفحيثالاسغلالعالممنالقديمةالاغريقيةالعقائد

يلي:بماتبتدىءتصوفيةعنعبارةاضصاوهذا،لاسةا!الحا)م

.(9.؟؟(الانوناكيحاكم،الساميالملك،(كدلكامش)

معلرماتجاءتناوقداضالثةااورصلالةمؤسس:(نمو-ر«)أكأ(

بخوانالمعروفالنصفيالاسفلالحالمالىونزولهموتهعنمهمة

العالمألهةالىالهداياقدماتبعدانهحيث(ا"؟!9،فمو-أورموت)

الاصلحةوقلمالمهمينللموتىوالاغنامالثيرانوذبح(السبمة)الاسةل

الهةالىوالمجومراتوالحليوالثيابوالآنيةاجلديةأرالحقائب

فيهيقيمالذيقصر.فيكل(لَدكاشى)بينهمومنالاسفلالعالم

"كيةفبلمنالارجحمْ!لهخكصالذىالموضعالىاخيراوصلثم

المحتفلمنالموشمنمج!رعةمناكبهاولأحاحيثالاسفلالعالم

الحبيب(أخو.)(كلكامئم!)لهشرحثمومنلهحاشيةاأصبىِانهم

العالمْذلكوانظمةنواءيس

منالاموا!بخصوصاشاراتمناكالملوك!ئرلاءالى؟اضافة

بدالاسفلالعالمفيخاصةمراكايحتلونكانؤاالذينالكبارال!!نة

منيبدوكناالمرتىقبلمنأفيماوالقرابينالهدايالهـموتقدمموتهم

ناالىالاشارةتردحيث(ممنهكامشموت)،سمالمعروفالنص

Sandars,The.ا)7291 Epic of Gilgamesh, (London*.ول.)011(

06"**((.(111,.S .N Kramer, inIraq)

-137-



أهـصنفمناحوْلىالكهتاتالقرابينموتهبحدفدم(كلكامش)

صنفمنوالكاهنة(إ،شيثسو)را!()391(ماخر)و(-ا!!يِ)

.))139(افتواهـ)

وكب!ارالملوكينتظراْ!ذثيالمنميزا-!يرهذااتإراضحامن

وذكرتسبق-لماالاسفلالعالمالهة51،محساتفييممرريثَنا3الكهنة

اك!النصوصفيإء،ساباهذاثلعناشارةأيلردنمحيث.آنفا

وتميزماسف!اوالعالمفيالب-يدةمحاليفيالملا---انئَما،ذلَرْلها

الاحيا.عا)مفيلحانتهممشابهةكانتانهاالموتىسائرأرواححالةص

مدْهفيوضعوانهمبىالقولاينيحماوهذااضاصابعامةوعاإفضالم

فيالناسعلىللسلطاتممار!صضهممن3للاسشد،إالاسةلاْهالمفيالحالة

الاسفلال!عالمفيوالنواميسالانحمهلحلببثعلىللمحاففةوذنكحصاتهم

الهةعنينربون،ات!كأ-33فيالأ!كةاعىنابواهـ؟ماانهمحيص

العا!حم*لكفياتك!ام30حفتوالارو)حعلى---البيالسةلميالعالم

بانللافتراضيدفعنيماوهذا،حياته!افيااقترفرهءماالتظربغض

واتباعحاا!كتهمنال!جيروالحد!ا"،صت!الحالمزجودمىإخايةا

!لاقامةمىلمجردكانوافماوالئوابالمعقابداراليكون!:ستفيه

الفصل.هذامنبقفيماوصت،ا(!ذ؟ب:إلئسك!91!!يه!دىاصرأرواح

الجنائزيةالشعائرفيمهمادورايؤدى"ماخو"الكاهنكانوقد)113(

منالرابعالفصلفيسنوضحكماالموتىلارواحالاحياءييمهاالتي

البحث.

3.*..113)ثه6-23:1 Kramer, in ANET:)p

فييكنلمحيثالاخرىالحياةعنالعبرانيب!تعقيدةمايثسابهوهدْ))114

وكانالموت.بحدابوثِعقابداربوجرداعتقادالعبرانيةالديانة

لارواحابديامةراباعتبارهـا(الارواحمعال)يلهاويةتصورهم

.القدماهالعراقيينلمحتقدمشابهاالموتى
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ف!صالواردةالاشارةانالىا.هايدي!.99(الاستاذذمبوقد

)الروايةانسومرية((الاسف!العالمالى)عشتار(ناناانزوأط)اسطورة

إفس(انانا)الالهةعلى(الانوناكى)أصدر.الذ!الموتحكمعن

الحسابالىواضحةاشارة-لانبأنه(/)116(-ليكال-(أيرش)الأل!هةضرة

الباصثين)،؟"(ابحضان-لما،القديمالعراقفيالموتبحدماعقاثدفي

والضريرةالحسنةالاعمالبحسابيقومون(الانوناكي)نش،2افترضوا

،القديمةْالمصريةال!عقائدفيالموجودلنحسابابهةشمابطريقةللميت

للالهةحدثماأخذايمكنالابأنهننسىلأأنايجبالواقعفيانناالا

الذيالح!3انحيثموتهمبحدللبث!ريحدثلمانموذجانهعل)انانا(

ياأجرىلحسابنتيجةيكنا3الاسةلفيالعالم()نانا)علىصدر

تعرضستإبلالموتىضمنتكنلمانهاثلك4اؤترتماعلالموتبحد

لالهتهومنافستهاالاسفلالحالمالىدخولهاعا!لهاعقاباللمرت

علىصهرالذيالح!مادخالبوسعنافليسولذلك(-لي!اله-ايرض!)

الحسابْموضوعفيالاسفلاَمالعافي(انانا)

العار-فيللامواتحسابوجودافترضكريرالاستاذان-لما

منسومريةمرئيةخااتمةفيوردتاشارةعلىالاسفل)"ا؟(/استكادا

(هه!!*))تا(المدعواباه،في!،يرثي(لو*نرَاايدعىشخص

)شا(و)أوتو((ششى)ا،لالهيننزوالالىيئسيرمافبكايرداذ

)115(+ك!ة19105

الفصلفيانائا،5الآلهةموتموضوعشرحناانسبقوقد)691!

.الاول

A.Wallisء" Budge, Babylonian Life and History.!(117)3؟لS
،.885

63.p**((ر(118,inIraq)
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توحيبطريقةلاسف!11الحالمالى(والقمرالشممسالا!مين)(سين)

يتعلقفيماالخاتمةهذهلاهميةونظرافيهالموتىمصيربتقريربقيامهما

بت!ميلومناقششهالهالَاملةترضةادراجآثرتفق!دالحمساببموضوع

وفي!مايلى،البحثمنالرابعالفصلفيكاممةالمرنيةترجمةأَنقلأن!

المرثيمة:خاتمة

5 - 8 Vقلبكويستقرروحكتسرانعسى،(فنا)يا

ال!عظيم،السطلىالمالمسيد!أوتو()االالهعسى

بعطف()قضيتكيحكلمان،المظلمةالاماكنينورانبعد

النوميومفي(برحمته)مصيركيت!ررأن(ننا)الانهعسى-.!

...الاسفللصالمl(أنليل)موالذي،(نركال)عسى

...إ،سمكينادواأنإ،صعامامالموكلونعسى

المنشىبالما+ضمأكيروواأنالصمقاةعسى

59-...

بالقوةقلبك...ان(-للكامش)عسى

شفيميكيكرناان(ايتانا)ر(نيدو)!ى

لكا،لدعواتيرفعواأناالاسفلالعالمالهةعلسى

شررانعسى،لَفى(الشخصى)الهكيقولانعسى

.(برصمته)مصيرك

...مدينتكإ"اعسىا-..

وديونكع!ودكيمحىأنعساه

الحسام!منالمائلةاثميغنرإنعسماه

014-



-501...

يحموكانالصالحةاحالاروعسى

بالقيادةيحظواانانببتهمالذينالاطفالاعسى

يتزوجنانبناتكك!عسى

...ضدكالمخططالشريتلفأنعسا.

...سعداهورا+كتركتهمالذينيكونانعسى

ااقاربكويتكلاثربراحةزوجتكتمكثانهعسى

يوم.بعديوماوالنيعمبانثروةيحظواانعس-011

عنكالطيبةالاشياهو-للوالشرابالجحةب:تطعلاانعسى

.I'(t؟)9الئمضيالهكحط+الىعائلتيكدعا"يضمأنعسى-112

ا!حةهذهمن(09-88)"الاسطرفيالواردةالاضارةان

العالمفيحساببوجودا،فتراضهثلَريرالاستاذاليهااسشندوالتي

منا-لثرالارجحعلتعني،لا)ننا(و)أدتو(الالهينبهيقومالاسفل

-لاناانهماولاسيماالمبروحالالهينيمذينعطدفيثنسلانفيالرغبة

واديسكلان!لعفقدولذلكاخرواحينبينالاسفلالعالمالىينزلان

لاضى4االاسفلالعالملهةباأسوةالميتروحكلرضامماالىالرافدين

و!ااالموتىارواحبعطفهالتشكلوالقرابينالهدايالهاققدمالتي

روحعلىالهأىرضماكانفقدالبحثمنإبعالراالفصلنيسنوضح

الشعائرتحيقهااجلمنتقامالتيالامدافمنمهماهدفاالميت

الالهةوسانر(ننا)و(أوتو)الالهينرضاكانفقدالجنائزية

شما-للهمحلفيليساعدمالقدماءالعراقيوناليهيصبوساميامدحا

)911(.،ةه!214
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هإلا!الىالمرفوعةالتعاويداحدىمنيتضحماوعظ،ورعايتهم

فيها:يردوالتيالناراله(جيرا)

بينالشجاعانت،البطل)آنو(ابنالمنور)جيرا(ه

)سن(الالهمث!القضايافيتحكمالذكطانت،اضتك

.ء)012(يثسلنيالقرارواجعل،قضيتيفياح!م،)شحش(و

سانحةفرصةالاسغلالحالمالىالالهةتلكمناينزولكانفقد

محوكماالاسفلالعالمفيالموتىأرواحب!طفهليشملاليهالمتضرع

الابتهالاتلمأحدىمنواضحايبدوماوهوالأرضعلىالااحيا،-الا!ا

:يردحيث(ششى)الالهالىاسفوعة

مستئساري(الانوناكي)تتفمقدالاسفلالحالمفيانك"

البنر.شوْونكلتوجهالحلىوثي(ولكالاط)اد

ال!ذين!وتحفظالاسف!العالمفيالذينترىانك

.")؟29(الارض

المحسنوثواببالمسيوالحقابالحاقفي(شمش)الالهدورأما

نفمىفييردحيثالاحيا+عالمفييتمكانح!دالعدالةيبهسدوصفه

:الابتهال

والمصاةالمجرميئدحاسبانكْ"

الاسنلالعالمالىالاثمتطرد

.،)22؟()خبر(نهرمنالمنكوبوتربرفع

التيباتا)خقبافضوح"يثسيرماا!الابتهامذافبيوجدكما

)012(!ولكةيلا.".!9

(121.3-31:127BWL;)p
(122.62-58:912Lbid;)p
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حيثموتهمبعدوليسحياتهماثناهبالاضرار(ششى)الالهيل!ا

!رد:

يكئولا،(الثريرعلى)سلاحكضربات2لىتنها"

انقاذ.لاحد

لنجدتهيهبلابو.ت

ينصرونهلااخ!تهفأنالقاضيعليهيحثموحين

،يقيدهنحاصبقيدويفاجا

الما-لرالوغدامخالبتحعمانك

أسسهوتقوض...

السجونغياهبفيالاعوجبالقاضيقلقىانك

العقوابةبهتوقعانحدالةواضلالرشوةقبلوالذي

.،)23؟(عرهتطيلفارضاك،اششوةيقهـبللموالزكط

كانهاجلهغيرفينفسهالموتانالىالاشارةاكررانلابدومنا

جَونلاالحقابان?خ!طيئته،أ!بالاثملمجقعقابإاقسسيصتبر

الحياةهذهفيالحسنةالاعما!علىالثوابيكونب!يخماالحياةمذ.فيالأ

الاسطرهذهاليهتشيركما)4،!(بالحياةوالتمتعالعمربئطالةأيضا

001-19(123.131:BWL;)p

الفصلفيالموضور3هذاعنالحديثانلىتطراشاأنسبقوقد)4ْ12(

علىالموتالىالنظرةهذهانوالواقعالصفحاتعلىالأول

الق!ديمالعهدفييردحيثالعبرألمنيينعندايضاوجدتعقابانه

محوت،الشريراهلكت،الامماانتهرت،:ذلكعناشاراتعمة

يميتالشر،و.(O!:-المز)فير)"والابدالدهرالىاس!هم

1.(34:21-المزامير)،معاقبونالص!ديقوشفضوالشرير

منهما،يستأ!لونوإلنادرون،الارضمنفينقرضونالاشرار،أما،و
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مثلشمخصانجدن11الطبيعيمنفاَنهالعموموعلى.الابتهالمن

قبلمنالمعاطةوحمصنالعطفالميتلابيهيتمنى(دنكرا-لوا

الاحيا8بهااعتادالتياللهجةبنفسالاسفلالعالمفيالموجودينالالهة

الالهيننزوالانالىيشيرلابالتالىوهذاورعايتهمالالهةعطفرجهـا،

يجركيللامواتخاصبحسابيقترنالاسفلالعالمالى)ننا(وأأوتوا)

عواط!فيحملللميترثاهمجردالبحثموضوعالطعةكانتاذ،فيه

الحالمفيالالهةرضابنيللروحهوالسكينةالهدوموتمنياتهماسرته

بماتذكرنافهي(69-19)ا.لاسطرفيالواردةالاشارةأما،الا!ممفل

بأنه؟كلكاشىهـ)(أنكيدو)قولعن(كلكامشملدلآ)فيورد

نحدموالماءاللرميوزعون"نليل(و)انو(الالهيننوابمنامهفيرأى

الملموقمماشوابهؤلاهيكونأنالمحيتملومنالاسفهـل)02؟(ال!عالمفي

على،البشرحكمفيعنهموينوبونالالهةيمثلون-لانواالذينوالحكام

امشامالىالسابقةالمرثيةمن(6!-89)الاسطروتشير،الارض

السفليالعالمجنالهة3دلرضابكسبالتدماءالرا،فدينواديسكان

رضاالىأنفاذكرتكمايحتاجالميتانحيثموتاممكلوالعلوي

الرثاهخاتمةباقيأما41،1لاسفلالعالمبةكاوطأةعنهليخففالهأ!

.(3:22-مثاللاا)

ثوا،بالمديدالعرانالىالقهيمالحهدفيايضاالاشاراتوتتكرر

اتقيائه.عنيتخلىولاالحقيحبالربلان5:مثلالفضيلةعلى

37:28-المزاهير)،فينقطعالامثرارانسلأما،يحفظونالابدألى

)الاث،لءالموتمنفينبىالبرأما،الضبيومفيالماللاينفع،و

،الموتاشراكلا-تنابحياةينبوعالربمخافة،و!ا-14-

اثحراكلتجنب،حياةينبوعالحيمتعليم،و(27اة4-الالاشا)

.(13:41-الامثال)،ا!لوت

4-41:I(125؟.E .A Speiser, in ANET ; 87.p ; )V
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منأفترفهمااليتوايسميتتحملالتيالميتعائلةتخصلْهي

قذكرةاتيالتعاويذأحهىفيعليهنقفماومذاحياتهفيذنوب

عائلتيلَلووجديأس4عقو،وجديأبيدقوبة"

ولتذهبعيليتداتيلاأنعسى،واخواتاخوةمن

.،)126(آخرمكانأكيالى

الاسفلالحالمالىمعه!اياهوزريحم!لاهنايتضحكمافالميت

هناثوجودهيكنولمالاحياءعائلحتهوافرادورتتهيتحملهاتبقىوانما

لهتةدمهوبمماالاحياءعا(سمفيمكانت"بح!سبوانمااقترفهبمايتاْثر

كماجنالْزيةشعائرمنلروحهتقيمهومافرابينمنوورثتهعائلته

البحث.منالرابعالفص!،فىسنذكرهوكماالاشارةاسلفت

وعواقبها:الغطيتى

ثبالتاليالامواتمحالمفيللحوتيحسابدوجرانتفا-الىنذهبواذ

ضحنوانمنلنافلابدال!عالمذلكفيثوابأوعقابوجودانتناء

المرهيتحملانفيهايتوقعون6القدماالحراقيونلَانانتيالكيفية

مفهومعلىالتعرفمنايتطلبماوهذاو-رهاسيئهاأعمالهعواقب

فالخطيئة،القديمةالرافدينواديحضارةفيذاتهماوالحسنةالخطئة

المراسيمتخصدينية،نوعينعلىكانتالقدماءالعراقيينع!ند

والاخلاتي،السياسيالنطاقضمنسقومدنية،الدينيةوالشعائر

الخطيضةمناننشاراواوسعخطهـورةاكثرالدينيةالخطيئهوكانت

كانوقد.ا)قديمة)127(المسمارية)اضصوصمن4يتضحثماالسياممهبة

ويرادفه(ول،!001)المصطا-حإسومريةافيالدينيةينةالخطءلىيطاق

(126.532.S.H Langdon, in ERE; XI,)p
(127.531.S.H Langdon, in ERE;)p
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)28)ية!دةبا ) ikkibuو،جموة)!ل!لتيْا(؟

المصطد!حالسومرياستعمللَما!اثم(بحعنى؟()،2اهكههـ(ا،1

(.E Bi. DAالتسصالدينيةاعخطيئةعلىايضاللدلالة(فى

ا!اتبالالَديةويرادفالضعير).،!،وتوصمإلالهةاغضبتثير

)خطيتو(و)ول؟أث!لأ()!و(،(khatu))خطو(

اضساو!اثغهالحرية)!يثة(مادتمز،(!khة.)ول

)عقوق(،(نبذ)بمحنىل!هـ:()(رصأ)!الا!ا!كلمتاا

مذ.انالىنشيروهنا(الئر)بمهشu"هـ(9))شرتو(و

ا!طيئةأما.31؟(اايضاعفويتهاوعلىالخط!يفعلىللدلالةتي!أمحلماتا

(NAM.المصىكأول+السومريونلجهااط!لقؤقرالاخلاقيةأو،لمماس!ية

مذاويراحف،المدينةقوانينضدالمرتكبة(المعصية)يعشيالذي

("ول!م)(ارنو)و(لما!!!)(انو)بالاكديةالمصطلح

والضاصالمقوبةتمنيوميالاسا.ة)بمعنىتر-صتهايحكئالتي

ال!يئةعلىتطلقالتيالاخرىالاكديةاالكماتو.ن،أيضا)2،9(

ر)!تو((اةبذا)بمحنى(sاllatuْ)(-لملاتو)نذلَرالسياسية

تصنىالتي(khablatu))نجلاتو(أو(ا!ولها)

استع!اؤالعربيةالىالاكديةالكللحاتترجمةفيمناأثرتواقد)128(

.الامكاناقدرالإكديةاملماتمنالقريبةالالفاروا

153.12;,AD;Vol. I912(ئأ(

(013.532.S .H Langdon, Op. Cit;)p

.Loc.Cit131(؟4(ول(

(CAD;182)")3ة."49
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.)اشر(9،،9(أى(Iirnuttu)(لموتواو.(هلدةالمع!نقض)

الخطيئةانيعتقدونالقدما+الرافدينواديبلادسكانوكان

كما.لار.لكلابهادائ!امرضوانهنفسهالانسانوجودمعوجدتلذيمة

التالية:الاشارةترداذ،السومريةالنصوصاحدهنيضضح

صادقة:حقكلمة-الحكماهأيا-يقولونانهم"

ف!،ضطيئةبلاطفللامولدما

.،!،3؟!)!مضذخطيئةبلاطفلدجدوما...

منهوعيبدوناوقص!؟وبوعيالخطيثةيرتكبالانسانوكان

مايلي:السومريةالتعاويذاحدىفييردحيث

كبيرةواسائاتيجسيمةأخطائيان،الالهايها"

شيئايعرفونلاخرسىالبشران

؟يعرفماذا،مركزهلَانمهماوالانسان

.،)013(شيئايعرفلافهو،خيراأمانعاأتىسواة

جممىحممةاضرارعنهينجموالذنوباخطايااتنكمنايارتكابان

،ا!طيءالشخصعلىأمالذنوبأهلهايقترفالتىألمدينة!سواه

ال!ماعنهاويتخلىبحقهمالمذنبةالمدينةعنتتخلىا/لانهةكانتفقد

والاضطواباتوالويلاتللكوارثنهبابذاكفتقونايضاانرئيسالحامي

عنراضينالالهةيعودحتى(?r'أ)عليهااطjالاعدوتسديطالمخربة

53205".Langdon,Op. Cit.133).ول )S

".428.،S134(كأ(

135)"..ء051 .S .H Langdon, O .vCit)

لعنةوكذلكورثاصاالسومرية5أور8مدينةتدميرقصةراجع)126(

وا-لد:اورتدميررثاءعن.(ا!لادة)ا-لدمدينة

S..N.؟.!688.0 Kramer, in ANET."."ff465
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وادا+"القرابمنوتقديماضسحائراباقامةاسترضاؤهميتماتبعدالمدينة

اضالبءلاالملكقبلمنالملائمةالابتهالاتوتلاوةالمتقنةالتطهيرمراءصيم

عنمؤثرةبطريقةفيهايعبرولَانالرس!حيةبصفتهيلقيهاكاند4ْ

الحاظةمنمهمةشضيةايةوكانت،اعم)37؟(وشكواانناسقلق

أم-كبي(4-)أددفبرشاهدمنيتضحك!ابذلكللقيامؤهلة5تمةالحا

صين()الالهباشرضاءقامتوالقي؟ا)8،؟(نبونلدوس)البابليالمئك

يحهولمالسماءالىصاعدالَهاوتر(حران)علىمدينةغخسبحين

لذلك،اللازمةانشعائرباداء(كبي-أور)قامتأنبعدالاراضيااليها

اظييةا،بتهالات11تلكنسقعلىلصاغالدينيةا!رانيمكانتوقد

تستحكلنفسهاالصيمغةوكافتبالذنوبوالاعترافاتالادع!يةوكذلك

فييردكانامانعومناذكرهيمكنماانالأ،أيضاالاافراداقبلمن

تحبيصايطَئلم،فرديةأمعامةكانتسواءوالادعيةالابتهالاتتلك

لمحردلَرفيكانواف!اوالذنوبالمعاصيمنفعلاواقعموعحاحمَيقيا

-vrالانهة)عطفاستعرار t)النفس.ولومبالذنوبالاغراتفيالافاضةبا

اطتدا+ايصوثعندالالهةالىيتوجهونالمقديمالعراقسكانكانوقد

االسؤولوبالحاكما!تديةبالم!دينةعقوبتهالتوقعأضىع!مدينةمن

نحمهفيالعَثمر!ا/امير(أنتمينا)كتبهمامذاعلىمتالاونذ-لر.عئها

الىالامئمارةسبقتوقد))اوما(مدينةمعادربعنميهيتحعثالذيا

يلي:ماالنصنهايةفييذكرحيث،(118ا)صفحةعلىالنص

137)200.0ثم0 CR)

38-(O)منالرابعال!ل!فالشامدلهذاالشاملةالترجطادرجتوقد

البحث.

21105..(913 CR)
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بالمستقبل(وقتاكطفي)"ما(أصمنأضضىأيأن*

الالهةحدودوخندق)فنكرصو(الالهحدودخنهقيعبر

بالقوة-سواشالحقو!وا؟لمزارعلنفسهخذ-لكيأنانشه(

نا)انليل(الاد"عسى-انجبياآمأوماكااق!من

شبكتهينث!رانبمد،)فنكرس(الانهوعسىيصط

وقدمهالسماميةيدهعليه-*لأت،عليهالعظيمة

ويسقطوهْعميهينورواانمدينتهأهلوعسى،السامية

،)0،1(ْمدرختهوسطفي

كماثنهلتتخلىالحاميةاطهخدفآلهةاىأيضاالدعاءيوجهو-لان

يتحدثوالذكط(لكشاأمير(أوروكاكينا)فصوصاحدمنيتضح

،(زاكيزيلوكا!اوحاكمها(أوما)و(لكشابينالصراعصفيه

في-لر:صيث

وارتبواالكش(آجرحطمواقد)أوما(أعللان1ا

ننكرسو(أكط)فانه،(تكرسو)الالهبحقا!حصية

معصيةليستافها،ضدهارلفمتاضياالايديسيقطع

ا(إ)نيداالالهةعسى.)جرسو(ملك،3جنا(كا"ورو

نجهءرْ)أوما(ير51(زاكيرئر؟-الو-لالامةا

ظكلَلثشريحمل(صيريزا-لو-لا.لىأي)

.؟(،'،،المحاصي

315.،".S014(!ك(
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تخليميظيئتهعلىبالثسخصتحلاكىالاولىالعاقبةان

والامراضوالكوارثللمصائبفريمى"لذاكنتيحةووقوع!عنهآ!متة

الذكطالاشوريةالنصوصاحدمنهذاويتضحوالهناةالسكينةوتملاشي

فيه.يرد1ذالذفوبعنالتففيربضعائرخاصايبدوماعلى-لان

!يئةأيرتكبإمالذيصومن"

الخطيئةير-كبونمراكزهم3-انه:مهماالبثصران

...ا!تقددخادمكاني

...واركعالآناهامكاةةء

الاثموافرفتا!صيمةارتكبتلقد

!ثرماعوتمامالر!ولكنك.با(حقأففق1إم

بالاله)2،9(الخاصالطعاممنأكلتلقد

الشرواراتمكبتالحرماتوانتهكهء

الواسعةممتلكاتكنحورضبتىوجهت

الثمينةفضتكالىطسواتجه

،5-4.ممنلامابلمسىيديتركتلقد

ل!جامح،11غضبكفنالني

اغاضكالذيالامر،حدودكاجتزتلقد

قدسيتكعلىقدل!بيبفورةوتطاولت

وا!تومةالعلنةالمصيةارتكبتلقد

بي،فالتصقت3المخازواقترفت

ظبك،يهد!انعسى،كافإع!ذاان،الهييا

الالةيتركهماقناوالليستالموردبهذاالمضودانالظنغلب5)142(

وانماالملكواجباتمنن3ماوعورمزي!منها-للهبعدمن!اممن

بالاله.الخاصةالاموال
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الالهةا

نتيجة

وتسامحيتففريتعسى،الحانتة(عشتار)يا

المدمرالغيعلاىقدبكحولتاليانت،المنقذةأيتها

عليرحهةعليهعودتنيالذيعطفكل!كن

وثاقيحلي...آه..ْحصنيرةاخطائىانحقا

يهدأقلبثه)3،1(.انعسىلكن،مراتسبعسينانيهيمضاعفة

ا!ا(قاتي-نيش)(البرفع)عا.:بأسمالمعروفالدعاءوفي

الشخصعللقعالتياطحقوباتمفصها!وصفيرد،عضتار"

الاتية:الابياتمنهنقتطفوظاياهلآثامه

الضيق؟علييقعالهتياوالهياخافلاالأني،

بيحلتوالمصائبوالدماروالمرصفالشقاء

نصيبي،المتفعروالضب،همتياومنوالقلق

الناسكلوحنقالالهةكلنق!ةبيحلتقد

الخيبة،وسضإلحزنواشهرالالمايام،سيدتييااعيشاني

وا!ميجانوالاضطرابالخراب،سيدتييا،بييحيق

صايتي!والبؤصالموتجعلتلقد

تحذبنيومذلتي،ترمِقيحاجتىان

،الا)متدفقوضوليوبوابتيبيتيالى

أخر.الىءمكانوجهـ4الصادارطالما

،وعنفواني.ممتىوانك!رت،قوايتلاشت

ذا-لرتي،نياحفظكفأنا،شدتنيا،ال!يكاتيتلكني

ل!نتيتمحيان،اليكإبتهلاني

(sirti)وشريi(+a)وذنبيا/سا.شامحى

أ"iأ")وصتي(hablati)واثمى

(143..S .H Langdon, in ERE.,")*)f531.p
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،)5،9(ْتضرءىواقبليخفيئتيتناسي

يحدثمامؤترةطريقةةنصفاكساضف.كورةالأدبيةاسقصعومن

البابليةالقطعةنذكرامموارثابهوْ!حبقالالهةعنهتتخلىالذيللشخص

نيميقيريط!لدهـل)(9509(ح!صة11رربلأءجدنابْسمالمعروفة

الباحثينبعضيصسيهاوالتي(وللآالا)3Bel4لأ!ع،+ح41

مسيعابدشخصعنموضرعهايدورحيث(البابليأيوب)بعنوان

وتصادرعازاضهضه5وتنبراا،!ثءلميهويغضبالالهةع!تتخلىولكق

فيأحْذالامراة!بأنواعويبتلىاضصر.لرةاالارواح"باجه"مومنئروته

الاث!ينيصيب،ا)ذبمِللحقابشمابه3اصابهمااتمهإخأبحرارهبالثمم!سى

.(القطعةمذهمناقشةالىفليلبعدوسنعود)والاشرار

أخهموصاإحدفي(أطيبا!ا-آشور)الا:-ثرقطاتأكويصف

الاثورية،الدولةأحوالاليهاوصلتالتياطتر-يةا!لاحوا21تصفالتي

:حالض"واصفافيقولء،يهعقابْزة!رانهكل

،أوالاإم!الثمقاهالةلمبوكلذ)باصفسبييحيصلماذا"

(نحاك)ْالبيتوفي،الأضلحراباتاتنتثر)البلادفي

/ماتوال!ارثااكلر.باستمرارتلازءنيانها،الديىائس

ال!سدومر!!الق!بمرضحفتلةد،ضديَتتبهعالثريرة

تحطست!د،والحسراتبالزلراتبوميأقخ!ىاني.قاصتى

أصبح،الولمجةيوم،المدينةلالهالمخصصاليومفي

,g,The Seven Tablets of Creatior, Vol. I144)ول .L.WKi)
(London,2091)ا،92.":82-68

(145,EWL., 321. Seqبم
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اقضسيوالحزنبالقبق،اتحذبانني،نهايتي؟لموت

الذىعلىمذهسلط!الالهأيها:ندبت.والليلالنهار

قررتلمالالهايها!نوركأرىودعنيالآلهةلايخاف

.،)169(الآلهةيخافلاكهناتهتباني؟عليمذا-بل

بسببالشخصلهمايتعرضالتيالاولىالحاقبةعيتلك-لانتلقد

ضرراوابلغوقعااشدكانتفقدالثانيةالعاتبةأماللخطيئةارتكابه

بالمذنب)نلوتواحلالالحياةاجلتقصيرالىتؤدكيانهاذلكالاولىمن

النصوصمنالحديدفيواضحايتبرلىماومذاااقترفهماعلىلهعقابا

باتوالكتا(الكدورو)الحدودواحجارالمسلاتعلىالمسطرةوالادعيةالقديمة

علىلهعقاباالموتيلاقيالآثمبأنالاعتقادكلهاتثبتالتيالتذ-لارية

1(ربهيخافلاالذكي)بانالمسماريةالنصومىأحديملنكماأوائمه

احبحارأحدفينقرلأأ"لمثالسبيلفحلى،()!،9(كالقصبة)يتحطم

الكاشيالملكقبلمنمنحتمزروعةبأراضسىالخاصة(الكدورو)

علىويحتوي)8،!((دير)مدينةرنيالاشخاصاحدالى(كوريكالزو)

التالي:بالدعاهويختتممواصفاتهاا!لارضتلكتحديد

لميواصبالحقلبانالمستقبلفيماشخصقا(لاذا"

ومردوخوششىونناو)ياوانليطأنوالالهةصعسى

ناولازونركال(Sadarnunna)وسدرنناونسكو

(146.414.A .T Olmstead, History of Assyria,)p
G(147).كاا.ل!138

(IA)\بدرةضوابمفيالانبقايا!اتع"دور-ايلو،أو،دير،مدينة

العراقية-الايرأنيةالحدودعند،العقرتلولباسموتعرف

.(البابلية-العيلاميةالحدود)
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ناعس!امم،ذريتهويمحرااساسهمنيستاصلوه

.،)914(واحدايوماحيايبقىلابنيقررواوانأمرهينهوا

ا-بلادانمردوخ)عهدمنخو21(-لدورو)حجرخاتمةفيويرد

يلي:ما(.مق721-711)

وكولا،.ورتا،ْايا،انلي!،أنوالآلهةعسى"

تظهرالذينا،لالهةوكل،الارضعذهأسياد

ينظرواان،الحجرهذاعلىورموزهممزارا!م

.لااقىبا!للعنةيلعنو.انوعساعم،بغضباليه

جلواوانحدودهحجريحطمواوانتزولأنيمكن

الىلوصلوهانوعساهموالامراضالثصربدْريته

،)009،ْتIهـمدودبايامنهايته

والمرضالعيش-لدرأيالعقوبتانعاتانع،نتصابقاأشرتو-لما

عقابمنبالشخصيلحقماافصىوالموتالعروقصر،والقلق

وبهذا،والاخلاقيةاسسياسيةواإلدينيةالخطاياوارتكا؟ذنوبهعلىالهي

احكاميتجاعلمنكلعلىالديرات(حمورابي)سطرالمعنى

ليكتب(،حمورابي)اسميمحواوفيهاالمثصرعةنينالقوايمحواوشريشه

فييذ-لمحوحيث،بذلكبالقياماخراضخصاي!أمراوعنهبدلااسمه

يلى:ماالثصريحةخاتمة

(914-.L.W King, Babylonian Boundary-stones andMemorial)
tabletsin,191")043052ة the British- Museum, (London

17((:9-

41-26:(015 .L .W King, Op. Cit.1 0،92 ;III)
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صائريقدرالذيالسميدا،(فلي!)%الالهعسى"

ممللكتيموسع،كطمتهتتبماللاوالذي،)البشر(

اضاثمايستطيعلاالتىالفوضىيعممان

،دار.عقرفيلثهلكها!سرةبهويحل

الفاقةاياممعلهمصيراال!عذابيتدرانعس

يقدرانوعسى)الحالكوالظلامالمجاعةوسنين

.،)؟.9(البصركلمحالمفاجيءالموتاله

(.مق1)1115-770الاول)قكلاثبليزر(الاشورلىللملكنصويوجد

المستقبلفييجروْحا-لمايعلىالموجمةالمكواتمنعددافيهيذكر

فيه:فيذ!لر،ا.لالهةلتمجيدا"نجزعاالتىالتذكارية!لتاباتهتحطيمملى

الاسسىوسإتالتذكاريةالواصايصممن"

المهفييرميهاو()1يقلبها)الأليالعائدة

)او(بالتوابيفطيها)او(بالناريحرقهاو()1

يستطيعلاصيثمظلمةغرفةفيسرايضعها

ويك!تبالمنقوشاسمىيمصو()1رؤيتهااحد

ضهاضى!تريرةمكيلةالىضر)فى(،اسمه

)ادد(إ،و)أنو(انال!عظيماالآلهانعسى،!لتاباتي

بخةويلعنا.ض!باليهينظراأن،عميداي

اصسىويستأصلاحكطدتهيماانعسام!صا!قاسية

ناعساهما!ذريتهويحطما،الملكيعرشه

الهزيمةولجباصفيرةتجطعالىاسلحتهيكسرا/ان

;101.Miles,The Babylonian Laws. p151)&ط!.ء .G .RDriver)

72-63:Col. XXVI
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عسىتأعدا(ئهأمامبالقيودويضحاهجيشهافى

وجلصلكةبضاضةبلاءينسفان)ادد(الاله

دما.!ببلادهوالفيضانوالعوزوالقح!المجاعة

بل()الحياةقيدع!واحد!يومايدعهلاان

.،)8.؟،البلادفيوذريتهاسمهيحطم

يي:!وا

الفضيلةحياةعلالثوابفانبالآثميلحقمماالحكسوعلى

وبناءالقرابينوتقديخالالهةمنكالخوفالورعةوالاعمالوالحسنات

يرتصيثالممراوطولالعيشبصفاءيكونللالهةالتماثيلوصنعالمعابد

القديمة:النصوصاحدفي

وانللعطفمدعاة(الالهةمن)الخوفين،9

الالهةيخافمنان...الحرتطيكالقرابين

.،)153()عره!)الانونا-لي(ألهةيطيل

مركز.)والطبالشناه.الهة(كولا)الالهةوصفتالمضمونوبهذا

وقد،(1،.؟(يخافه!المنالحياةحافمظة)بأكا(.ايسنمدينةفيعبادتها

تراتيلهاحدىلطمفتخراالثالمث!)اور(1سلالةمدوكثاني)شدكي(ذ-در

ئرللشطمهQواصترورعهعللهمكافأةالطويلال!مرلهكمبقدبأنه

King, Annals of Kings of!152).لاتا.طع .E.A Wallis Budge)

,.Assyria,Vol")0 091(."،)218-601 : 88-63 ; and GE

88.ت.!و

23-91:5.030،,014 ref. CT. XIII,!ح!IP)153(
014+."،.(154)G
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-لتبمتحدثاالاول(تكلاتبليزر)الاشورمميالملكانكما،)..؟(الدينية

مايلي:الإول(دان-اشور)الملكمجد.عننصوصهاحدفي

الآلهةالىعطايا.وقرابينيديهمنجزاتان"

فطلاعر.()،انقطاعبلااستمرتقدالعظيحة

والعمرالشيعرابيضاضادركحتى

.)601،الطويل

الثاني(،صرجون)الاشوريالملكنص!وصاحدويوضح

العسروبطولبالرخاءالتقوىحياةعلاقة(.مق721-507!

مايو:الملكذلكيذ-لرحيث

حكميواستقر)راياميواطالهراحتيلضظ،

.،)!.1(العبادةفيبنفسيا.لدوامع!ار-لع

بانةنصوص"احدفي(سنحاريب)الاشوريالملكويوضح

اطالة)بضد(اشور)للالهداهداهالنحاسمنطبلبصنعقام

البابليالملكانكنا،()8.؟(حكمهواستقرارقلبهوتطيبأيامه

صين()القمرالالهةدلىتضرع!!.م،953-)555(نبونيدس)

وفضيلتهماتقواصابراهيدةالمهالحياةوابهيهبهبأننصوصهاحدفي

يةكرةءإفي.

،)amoR,7291((,5!155)ل .G.R Castellino, Two Shul! Hms(B)
5-91:f05.p.

&Budge..ء"9-61:49 .L.W King, Op. Cit156(.ل!.*.ول(
G(157).،ه.+014
(Lbid.158).ةا141
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aالخطيئةتبنبت،بابلملك5(نبونيهس)افي

لايامالحياةفأمنحني،المفدسمةآلوهيتكبحق

المقدسةزالوميتكتجاهالخوتورسخ،طويلة

صلبيهونتسلالبكرولدى(،بملضازر)!الب

بالحياةليحظى،خطيئةيرتكبلاانعسى

.،)909(اللديمة

:والتصدالفاف!لةالعياة

والئوابالغقابدارهؤالاحيلاعالمانالىالنهايةفينخلصواذ

،الاخرىالمجاةجمنإلقهيمةاالراقيةالعقائدوفقالامواتالمعاوليس

تجرىكانتالذكطاخم!واالحياةا-لوبعلضوءانلقيانبنافيفترض

والقيمافزالحواعلىوالتعرفالاعتقاداهذاضوءف!القديمالعراقفيبه

قياوالحياةفيالقدماءالعراقينسلوكطبيحةض!كانتالتي

علاقةتوجدالوقعفي.السلوكذ!لكفوواضحةأثاراتتركالاقل

ابةفيعموماالمجتعاوالفر!بهايؤمنالتيالقيمبينماوثيقة

التيوالتصوراتوالئ!رإلمفض!يلةعنالميتعاوالفردذلكمعتقداتوبين

نااطبيعيفمن،والثوابالضابفيهايتماقيالطريقةعنضحها

وفيالانسانتصرفاتفيوالواعزالو!زعايمثلانكماناوالثوابالعقاب

يمتنعنة!،إنيحبماوبينيفحلهانيريدمابينمااختيمار.لصات

.القيمتتبلوروحوافزهارواح!مابمجيم!الخياراتضهمجموعومن؟

إماضايبرزوالأنه،أضصمجتمعوسموكعقائدتصيزالتيوالانحارو

يافيمطلقةالقيمتبلورنيالصورةصذهِان!ل:هومحدرسؤبى

)915(!.ه،.+ك014
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الأنسانيةالمجتمعاتديناميكيةانذلك،بألنفيواجيب؟انسانيجتع

والث!رالخيرووجودمعاواصدوقتفيوالمساوىءبالفضائ!واز!فارصا

حائزَفيالمرءتجعلالضاريتطورهدرجةوصلتصماالريعدالمبتمعفي

نجل!سثلكثمرةاحيانفيالخير-لفةعلىالثصركفةرجانحالةفهم

وتستر،والضضاءبا!لابرياءالظلميلحقبينماالعاتابمنيلاشرار

الظقةللتط!لحاتعدمماةلتصبحمنحميةاللاالحالةهذهاطمإادءحيرة

المحتمعاتدرجتهناومنخاعةبصورةجدواماوالىعموماأالحياةالى

العقابعنمعتقداتهاتطويروعلىالحالةهذهمنالخلاصعلىوالديانات

كونفكرةظهرتوبذلكبهاتؤمناتيللقيمملائمةلتكونوالثواب

وفيالقديمةمصرفيالحالهو-لماوالثوابللعقابداراالاخرالطلم

فينوهتكماوالاسحلاميةوالمسيحيةالزرادشستيةالديانات

بهرجةسسا!كدقدالاعتظدهذاانفيريبولا،الفصلهذابادىء

المثلوبلورةالمجتمعاتتل!كحياةمنوالقلقالتوتركل!إزالةبهبيرة

الثصربأناوالايمانالدنياالحيا-5ممومالىباسنصضاروالنظرالعليا

يكمونأنلابهفانهالمقابمننجوامهحاالاشراروانانتصارهطلاصما

ضارةيضىوفيحا،ئلوت!همافيالآيةفيهتنقلب!يئهناك

الاجحاهاعالمبأنفيهاالاعتقادرسوخفانالقديمةالرافهينوادي

مكاناالاليسالاضالعالموانأنفاوضحت-لماوالثوابالعقابدارمو

سكانجح!والاشرارالاخياربينمتساوبشكلالدائمةوشلمUلأتامة

ضيالاخرىالحياةفيالث!ربانهزام"ضمان،أيمنعزلاالقدماهالمرا!

صلماوهذا،الخيرينوثوابالمظلومينانصاتوفيالاصفلالحالم

القلقمنشحناتادوارمابكلالرافدينواثيضارةطلفيالحياة

بالاحبارو.الشحورمننورمالىاضافةاليائسةوالتساؤلاتوا!توتر

منا"لعديهعبرواض!بصورةتبرزالقلقةالمتطلماتكلككلوكانت

-915-



يج!لمسؤالعضمونهافيتكرروالتيالقديمةالمسماريةالنصومى

الاستاذيقولكماكانالسؤ!ذلك،شافياجواباالقديمالعراقيله

طبيحةهيوما5الحاضرضىموام(صنبلالينوموسكاقي)

يخهيقررحسابوصدبانتقهالاعتادتركوقد.؟)06؟،الغد

جتمعضارةوحياةفكرفيبالناايراالموتبعدمافيثوابهاوالمرهعقاب

والقد!مقالتأزممنبسماتميزسماانهاذا-لقديمةإفدينالراواديبلاد

شقاءالاكييمكنلابشكلبالحياةالقدماهالمراقيينتشبثمرجعها

من"البحث(الاولالفصلفيأوضحت-لما)يضعفهانالم

الدنيويةالجاةبأنفمهواثقينكانواالذكطالوقت-فيَ

منيكنلممجالهومو،البهيجبالوجودللتنمالوحيدالمجلااهي

وىءWوالمظالموصدمعبهيتنسواانالافرادلجميعيتماحأنالسهولة

واثقينكانواوالتيالبثرثيالمجتمعفيوجودهاالىسابقاأضرتالتي

فيالتأزمتأمملالىادىماومذا،وجودعابحتميةنفوسهمقر)رةفي

الحقيقتينكلاتقب!الىلاضطرارصمفتيحةالناساولنكنفوس

فهيسساولىءمنخملمهماوانهابالحياةالتشبثوجوبحقيقةأى

حينعقاببلاتمضيفيهاالواقعةالمظالمانوحقيقةتتركانءهناقمن

اقترفو.،ماعلفيهيحاسبونلاعالململىوينتقلوناصحابهايموت

المثاليةالصيغعنالأبتعادالىالقدماءالعواقيينالتأزمهذاجروقد

الذين3القدالادنىالشرقأاقوامساثرعندعليهميممااكثربدرجة

العالممنالمنعفةهذهفي.قامتالتيالقهيمةبالضاراتذكرهماقترق

أفقفيمصوراوالئصرالخيربينالصراعبقاءهوذلكفيوالسبب

ولسل،القدماءالرافدينواديلسكاناليوميةالحياةفيمتكررضيق

The,016)91ك!06)5700 Face of the Ancient Oreint.(London)
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تعاثجالتيا!قديمةالرافدتواديضارةفيالادبيةالقىابلغمن

الخيريمنالصراععنموضوعالِدررالتيابليةالياالقطتالموضوعهذأ

صالح!.المحدثوقالباحعونعليهااطدقوالتيألالهيوالعدالوالثمر

61)لأشاو " ْThe Babylonian 'I'heodi؟)(t;بينالتوفيق.

بيناقضةمنابشكللوصق(الحياةفيالث!روصدوبينالالهيلالعد

يحاردالمذيَعديقهوبينالسائدالاجتماعيالظلميشكومعذبشخص

عنللمجتمعلملعايمةْالافكاووبخينالظلمذلكوصدحقيقةبيئيوفقان

ا!صففيكتبتالمَطعةمدهآنوالمرجح،للكرنالالهيالتنظيمعدالة

أْلس!ببعنفيها.ْالمتشككا!ذبويتساهل،ق.مالاولا/لالفمنالنماني

يثسبانقبلالابا!ءموتوسببالضعفا.حمايةمنالالهةيمنعالذي

معاشاةفيوالسبببأنفسهمالعنايةعلىقادرينويصبحوناطفالهم

والثروةبالفئىالا!ثرا-ينعمبينماوالبؤسالشقاءمنالمتقيالثسخص

صديقه:مخاطبابالنصيقولكمااو

للناسالمبهجوالنسيمالشماليةالريحميافكارك)نه

سديدهشمورتكانالمختارالصديقأيها

واطىكلمةلكأقولاولكني

الثروإتامتلكواولكنهما،لالهجحدواالذينعن

،للطردر!رضوايملكونماللالهةتضرعواالذينسببينما

الهىرضاصبايفينشدتلقد

واوو*بالتمجيدالهتيوتبعت

كالضورالسخرةمشقةتحملتولكني

،الثروةمنبدلاالحرمانلىقررفالهي

(BWL.161).ء،19-63
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،ابعيونعيليوتتمبم،نضيبيالعجزواصبح

ْ%-%(8T)رتبتيضضتفقداناامارتبتهرقيتلاثم

ليخنصالتث!ردحياةيحياانفيرغبتهعنبالمتذللثيعلنثم

والاقوياءينجونالاكنياءبمانيحتجالمحذبفانواضيرا،المجتمعلجلممن

ال!حضركبلومقابل،الفقراءعلىيبيمونهاالتيالبنوردعاوىفيداأسا

الهث!رلكللششركنصيبالموتبأنالمبنبيقنعانالصديقيحاول

طارههماالاضراروانالبث!ريالمهمبكلىوتمضعميقإلالهيانفكروان

يرافقالصديقان).لا،قاسيةكايةيواجواانلابدفانهمالمديبهم

ذاتا.البثرطبيتالىيرجصالنمالظلماوصدمملإخيراالمحينب

الكلامنزالقلقمنجزهاقكشفالتيلاخرىا*بيةالظعومن،

سبقتالتياال!ةصالقديمةالراتينوادكطبلادضارةاعمإق

ربسضمنلااباسموالمعروفةلمهالفصلهذافياليباالاشباره

مايليةوعذابهالفاضلهماناةبحصوصفيييردحيت(الحكصة

لالهه،الماهيسك!بلمصثمض؟ِمثل

-،لالهتهالمائدةيهبولم

الركور3يرتولمالعباحةممارسولم

ثماه.-،يوم!فيأطلق1ما

الراصة،بيوموانردرىالمقدسنةألايامفييئ!يئا!يبلكالنيءلم

الاله،ش!ائربجوحهاصملال!ذي

،والحبادةالتببملاملهيحلمولم

يمثوءالهه+،أنب!دونطعامهواكمل

يا،المقرباطخينيقدمولمألهتهومجر

77-67.(162 1.*!056-75 ;VII)



الهه،ناسيالبلادةبالغشخصمثل

انا،أبدو،إ*با،المقدسباليمينحنث

نفسي،منالعبادةشعائرراعيتلقد

لي،سنةالتقريبومنلياختياراالسكلاءمنجعلت

لقلبي،سعادةالالهتبجيليوموكان

لي،ربحاَونجاثلىةالالهةموكبويوم

سمعادكأ،كانتالملكادعوة

وقتلَ!لىالبهيجةالانغامصدحوصاحبني

الاله،شحائريخفظوابأنمعارفيأوصيت

الاله،اسهم)حترامعلى)هليوصْمفت

للاله،ابتهلمثلماللملكابتهلتلقد

القصر،يبجلوا"أناالعواموعلمت

الشخص!الهلرضيألاشيا-ْهذهبأناعرفكنت

للالهة،مسىءالضخصلنفسملائمماهو(ولكن)

.لالهه،ملائمافهوللشخصدنيئايبدووما

؟انسماءفيالالهةرغبةيحرففمن

الاسفل؟العالمألهةخططيدركومن

.،)639،نجالانهسبيليحرفواانللافانينواين

(ابتشاؤمحوار)باصىمالمعروفةالأخرىألادأبيةالقطعةوهناك

بوضوحسطورهاضمنتبرالتى16()توعبدسيدبينل!وار

الحياةعداإضى،أيهفرصةوجودمنالقدماءالعراقيينيأس

(41BWL.،pp-163.93):38-12اص-----

الجحث.عنالاولهالفصهل!فيعنهاالحديثءبقوقد/14\()

-،163-



حيث،سيئهااوالعاقبةبحسنيروالثمرالخترمجازاةفييويةالمدة

مةعالمخد!مةانبازعلىبعزمهعبدهيخبرالقطعةعذهفيالسيدان

افمانذلثيفعلمنبأناستحسانهمبرراذلكال!بدفيستحسنلمدينته

عدمويقوورأيهالسيديفيروحين،أعمالهتبارك(مردوخ)الاله-لف

بقوله:العبديؤيد.لمدينتهإض"خدمة4أدا

القديعةالخرهدبتلالىفوقاعلى"

حولها،وتشس

موومينالث!ريرمومن،والدانيالقاصيجماجموانظر

.،).86(1المحسن

حياقهماتنتهيالشروفاعلالخيرفاعل،متساوونالكلانحيث

واليصنيرالىروخاسَاوتمضيالمستقبلفيأصد"JaJaيذولنبالوت

وهذا،ا!م)166،حيافيوعقابهمثوابهملنيلتحرضواقديكونواآنبحد

اخرىةصياةأيرَجدوىمنالتشلؤمالىالإحيانمنكثيرفييدفعما

لصاتزوخلامةالموتبحدأضوجود3بأالإعتماموعدمالوتبعه

)أنكيدو(صديقهموتبحد(كلكامثس)!حدثماومروالحزنالقلق

0!77:148!."(865.BWL)

والثوابالعقإبفكرةوضيوحعدميتر-لهال!ذيالصدىوجدوقد16(الأ

المهدنصوصمنالمديدعبرايضاالحبرانيينعندالموتبحدفيما

انا.ليصث-لذال!للجامليحدثقلبئ"كماقيفقلت،مثلالقديم

.Iبطل.اضاهن!اقلبيفيفتك،حكمةاوفرانافلماذاذاكذ

الايام!ذازعانمنذ-لما،الإفى!الىللجاهلولاللحكيمذكرليسلان

-2،الجامعة)،-لالجاهلا!يميموتوكيف.منسىامكالاتية

1615).
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:)كلكامش(ملحمةفييردكماالحانةصاحبةمخاطبايقودافهإ-في،.

نرابا!صارأحببتالذلىاوعمدقي"

بعدهامناقوم،لاضجحةفأضطبممثلهأكونافلاوانا

.،)!16(السرابد

لملعمود-االماضاللوح،118ص،كلكامثىملح!ة،باقرطه)167(

12-14:الئاني
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الثالثالفم!!ل

لاسسفلال!لعاا

لهقهآو،صمفهو،هؤسماأ

كالطولكيمرون،الس!كةالعاليةالأسوارعبر"

لبيتبيتمنيصقون

مزلاجبمدهمولاباببمنعهملا

فاعىwlكانسلالالبابعبرينسلونفهم

كالريحفتعهمنويمرقون

زوجلاضنمنالزوجةينتزعون

ابيهركبتيعلىمنالطملويختطفون

بين-اصرته،هنالرءلاهـلاظون

بابلية"تعويذمنمقتبسللشياطينوصف"





الحالم)الىالبحثمنماشقفيمرةمنا-لثرالاشارةتكررت

الابديةبالاقامةالخاصالعالمباعتبار.(الامواتعالم)او(ا/لاسفل

سكانديانةفيالموتبعدماعقاثدفيواضحماعووفقالموتىلارواح

تكئلمالعالمذلكف!الاقامةانوالوإقي،القدماه)1(الرافدينوادكط

وادكيضمارةعقاثدمنهجعلتوانمالَقطالموتىارواحعلمقتمرة

الموتى،أرواحاقامةالىاضافةواحدغرضمنا-لثريخدمصكلاناالرافدين

مايلي:فياجمالهااصتطيع

وأتباعمساوالامراضالموتآلمةلااقامةمتراالاسنلالمالمكان:اولا

أوا،مرما.بتنفيدالموكلةوالشياطينالآلهةصفارمن

موتهاذكراييية9ابعضفيهتقيممكاناالاسفلالعالماعتبر:ثانيا

بشكلصلةلها-لانتأخرىألهةالىاضافةالدينيةالاساطيرفي

مدافيعنهاالحديثتفصيلالىتيوسط،الامواتبعالمخربااو

فيمؤقتالأاساالرئيسة،لآلهةلاصرمحلا-لان-لما،الفصل

الفصلفىعنهالحديث!بقكماالشةرأسبأعيادالمدناحتفالات

البحث.منالاول

بصورةالمخطئةالالهةاليهتبعدمنفىبمثابةالاهواتعالمكان:ثالثا

الىطرد.الالهةمجمعقررألذي(افليل)للالهحدثكمامؤقتة

الذيالموضوعوهو)ننليل(للالهةاغتصابهبسببالاسفلاالعالم

البحث.منالاولاالفص!فيشرحهسبق

الشياطبن1منهتأتيمصدرانهعلىالاسف!العالمالىينظو-لان:رابعا

الهصاقسكانمعتتاتالثانيالفص!فيأوضحتأنسبقوقد)1(

الإ-مفلالعالمالىالموتىأرواحبهاتنتغلالتيالكيفيةعنالقديم

يوثرماكلالىالحديثفيوتطرقتمناكعليهاتكونالتىوالحالة

.ا،لاحياهعالمايلىمنهالخروجالىيضطرهاومافيهسكينتهاعلى
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الموتىأرواحضحنهاومنانث!ريرةالارواحوالاشباحالمؤذية

اجساددفنعدمبسببفيهوالسكينةا،لهدوءمنجرمتالتى

فتخرجه!نهمالقرابينانقمطاعبسببأوقبوراء3نبشأواصحا،بها

ضرحتانسبقوقدبهم،لاذىبالحاقلشنقمالاحياءعالمالى

البحث.منالثانيالمصلفيبالتفصيلالامرهذا

فدركنجحلناالاسغلالعالمبهاضىالتىالوظائفمذهان

القديم،الرافدينوادكطبلادل!مارةالدينبال!عقاثدفيحازهاالتيا.لاهمية

ارتبصوماالعالملهذاالعقائدتلكقدمتهاالتيالتصوراتولتوضيح

الفصلذاهمسته!فيبناينبنىالقمماءالعراقسكاناذهانفيبه

السومريرنسواءالسكلاناولئكأطلقهماعلىمضلبئسكلنتعرفان

منبهضموهوماون!عوتاسما.منالاسفلاالحالمعلىالا-لديونامممنه

بخصوصهوتصوراتافكلارمنبأذهانهميجوللَانمالندركأوصات

الآديةالموضوعفىوذلك

الاسنل:الطلموصفاتاسمياء

أسماهبجملةالقديمالعراقنصوصفيالموتبعدمامعالعرف

أشهرها.ونعوت2

أكديةكلمةوهي(د!هـ"":قبرو)(القبر)-1

علىالحالمللدلالةاستعملتوقدالعربية(قبر)لكلمةومشابهةمراثدفة

مرادفةاضرىكلمةاستعملتكما،القبرعلىلدلالتهااضافةالاسفل

kimahhu:كماخو)الاكديةالكلهةوهيالعالملذلكللاشارةلها

ماخ:-كي)السومريالاصلمنواصيأ!االقبرغلىتطلقكانتالتي

ومنساك،()3(المصظيمةالارض)حرفياوتعنى!!.أ،

ودلائله.المصبطعمذايضىفيماالبحثمنأرابعاالفصلينظر)2(
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ففسفيا.لاسنلوالعالمانقبرعلللملالةايضااستعملاإْكديانمصطلحان

ةخرو)ولما!ولول:شتو)ساالوفت

193 hurru)الواضحومن(1)،،حفرة)بالاصليمنىوكلامحا

محرواحدةتسمبفيالقبرهعالاسفلالحالماشتراكمنالمنزىان

الاولباعتبارالموتبعدمتشابهينغرضينيخدمان-لونهماالىالاشارة

قدالقبرانألىاضافمةلجسدهوالثانيالميتروحلاقامةمقرامنهما

واديبلادنيالقديمةالدينيةالعقائدفي*سفلللعالمامتدادااعتبر

هذامنإضرىمواضحفيبالتصيلسأوضحهماوصذاالرافدين

الفصل.

.كال-كي)بالسومرية،(الحظايةالإرض-)2

KLGAL).()ول:كيكلو)وبلاكديةillوقد،ط

اشه-لما)6(الادبيةوالنصوصالشلوفي-لثيوالالمصطلحهذااستصل

كيكاله(-ايرمئ!)الاسفلالعالمألهةبهعرفتالذياللقبضمنيرد

Eres- kigalالارضملكة)حريخايعثىواككط

.(1الاسفلالعالمملكة)أوالعظيمة

arallu*)الولو(/اوaralli(ارلي)-3

)41

،5(

28.0!."(8.SANT.,9.".. ref.TUL)
حفرةتعنيالتي(3!بور)كلمةالعبوانيوناستعمللقد

المواضيعفيايضا(أ51"محهشيئوله)إلاسفلالحالمعلىللدلالة

القديم"ال!مهدمنالثالية

1،38:18-1491:هاشحيا؟88:ه،034:،281:المزامير

(:1-3السومرية)الرواية"الاسفلالمالمالىانانانزولاسطورة"

6)!ول.كا934 CAD., Vol. ;8kigall)

-؟71،-



A.)السومريةبألمقماع!وتكتب RA. LI!7!ا!اوالواقع،(ا

كانبأفهالعموموجهعلىالقوليمكنانهالاالاسمهذامغزىنجهل

دينيا)"(،مصطلحا-لونهمناتحرالاسفللذلمالاصلشحبيةتسحية

كيكالى(-ايرش)ا،لالهةالقاباحدضصنيرداالا/سمهذاانهناونذكر

9)1(:ارليت5)وهو sarratarralli)بسض

.(الاسفلالحالمملكةأو()اارليملكة)

الاسمهذااستلسلو)قد،8هولول(أبسوا4-1

كيأسميطلقالاصلياستعمانهالىاضافة)01(الاسفلالعالمالىللاشارة

الاسشلالعالمط!الاسممذااطلاقانوالظاهر،الحمؤ!1!(مياهكل

والعالماليحمقمياهمنكلبوجودالقدماءالعراقسكاناعتقادالىيعود

يقعإلاسظاامالعاانا،عتقدواأانهمحيثالارضسطحتحتالاسفل

وسناقىالارضسطحتحتموضسيهايكرنالتيالحمقمياهتحتمبا!ثرة

الفصلْهذامنيليمافيذلكتوضيحعلى

أ-لدىاسموهو،(irsitu:ارصيتو)(الارض)-5

(الكيكا-ايرش)الالهةالقابأحدضمنوردوقد29(الاسفرللعالم

7).كارول226 Ibid., Vol. ,1 2 ;arall)

onيهـ557 of Bab3 ylonia and Ass i!8)اهأ .M Jastrow, The)R

27.,.DA Vol. 2,1 ; arallu. p9(بم(

(Ibid,.01)هـكا!8"105هو

تي!امة،8زوج،ابسو+الالهبضومىالبحثمنالأولالفصليراجع)11(

العمق.بميا.وعلاقتهالبابلبةةالخلية.قممةفي

كماشى9ملصه،و،2؟8الاسةلالعالمعنالاشوريالاميررؤيا5)13(

32:عث!رالثانيواللوح05؟الوابعالعمود-السابعاللوح

-9*-



يخصكي11(إ-طْءiصنماا!تط:اوصيتم-بعلة)ومو

ث!،1،ْالاسفلالعالمسيلة)او(الارضسيدة-

كأ6ول؟ةsnpliول:شبليتو)ارصيتو(السفلىلارض)-6

السفلالارضفىوصفها.لاسفلالعالملتمييزيأتيكدىمصطلحوهو

ولث!اelltu:اليتواارصيتو)(الطياالارضاأمئكلص

irsituلم!ا:قبليتوارصيتو)(الوسطىالارض)و qabl

جممةااصيانايك!تفىوكان،1،(لهانكي))ايا(للالهمقر!-ليانتالتي

العالمعلىللدلالة(shapliti:شبلاتي)(السفلى)

إطقالذيالمصطلحلهف!وفقايوصفونالموتىكانوقد،للاسف!.؟(

شبتي:نشي)(1السفليوبئالناس)بأ!معا!مكل

saplati!1(()إ!أ.

iraitu:ربثم!توارصيتو(1.).الفسيحةالارض)-7 rapastu.

:داه!ال-لايه-كي)المصطلحبالسومريةيرادفهإكديصطلحومو

اصياناالاصينلالحالمعكيطقوكان،()،1(ْلل!كأ.،ولDكلم!

.بعد.وما44:،الاسفلالحالمفىعثشارنزولاسطورة5)13(

(SANT.14)ا12.،

)15(ول..1314..

11،.،(16.SANT)

ينعتاقيالاوصافمنالتسمبيي.يئسابهماهناكانمناونذ-لو

الاريخين،،:،،السفليةالارواح،الصبيةاللغةفيالموتىبها

."الارضأمل،1و

(17.6SANT.,14.P;No)

-*ا.؟-



ربش!تو:1L))الفسيحة()البلادوموالمصطلح!هذامشابهمصطلح

)1(18 maturapastu)علىالحموماخصطلحانهذاهـشيم

اعر.ظااهوكماالإسفلالسالماتساعالى

.KUR:نوكي-كر)ة(اللاعودارض)-8 NU. GI

9":كرنركياأو KURNUGIAسوهرلىمصطلحوهو،(؟

،()02(أاsit!اا،!؟ةالاتارىأرصت)المصطلحبالاكديةيرادفه

بكلونهالاعتقادالاسفلالحالمعلأطلقالذكطالمصطلحمذامنويتضح

والمودةمنهالخلاص!وباستحالةالموتىاح)لارالابديةللاقامةمقرا

نانية.الحياةالى

كي-سه:)ببالسومريةالاسمهذاعنيحبروالبعيده،ا.لارض5-!

،(روقتو-ارصيتو)ا!طلغبالاممديةويرادفه

تصفهالايىفلالعالمعنالأشاراتاحدكلطفييردالاص!ممذا4انمناونذكر

يمكنلاالتي(روقتوارصيتو)انقاصيةأوالبعيدةالارض"نهبئ

.،)21(رنريتها

مصطلحومص(باد-كي)،الحصينةالارض01-5

الىيشيرانهوالواضح،ا!لاسفل)22(اللعالمعلىللدلالةاستعملسومرى

عليها.إلحرلمصةاوشدةاسوارهوقوةاليهالضلصعوبة

وعوأيتوتيارصحت)،الموتىارض11-5

*905;14(18.,Ibid)

28:،الاسنلالحا.لمالىانانانزوللنطووة")91(

ا:،الاسفلاله،لمالىعشتارنزولاسطورة5)03(

16!.".SANT

87.0".Ibid

-،لأأ.!-

)21(

)22(



)كر!أك()23(.المص!بالسومريةدفهويراالامواتعالمعناقدىتعبير

برادفهأكديمصطلح،(تانيخيارصت)،النحيبأرض"-12

عوكمايشيرالمصطلحLLو،،1)24(2صئمي-ارصا-كيكر)بالسومرية

الذلىالبؤسوالىالاسغلالحالمسكانعلىتخيماك!التعاسةالىواضح

منه.يعافون

5 - \ T5،!الصحرا 1Jيةلاكدبا(صيرو)،لسولا

القابأصدض!نيردالا-موهذا،بالسومرية(1)25،:ادن)و

()دن-3فن)8الصحراءسيدة"وهو،ا!كيكماا-ايرش"الااكة

إلاسماهذافيولح!،ا،كدية)26(با(صيريبعلة)وبالسومرية

كالسم!.ارضهوافشاطالتضاريىمنالاسف!امالعالوخJ)يثمبهـما

كالسهل.أرضه

إكمديةتسميةوهي،،إ)27(صربو)،الخربة14-5

.فيه)28،يمالذكيالخرابالىتشيرا.نهاالظاهرمنالاسفلللعالم

للعالماكدلىم!لح(نساتى)،البادية15-5

17001(23.Ibid)

،.87،(24.Ibid)

(26.SANT.."")M
(Ibid.26).ة)91

(SANT.27)0،1.*28تر

العهدفيو!دمامعالاسفللل!المالا-لديةالت!سميةصنهونقارن)28(

ابادوق:)وص،شيئولى"الإسفلللحالمعبرانيةتسميةمنالقديم

:،الخراب"موضعأو8انخربة،1تمنيالتى(

.(88:21مييرالمزا/62:6،82:22يوب.ا)

--759-



.2()9الاسفل

صطحه!وو(آ!م-آصكي)،ةالقفرا61-5

اةحَان:بمعنىنموقي)اوةنمو)بالاكديةيرادفهالاسفلللعالمسمركط

والىالاسنلاد،لميسودالشرالذىالىبوضوحيشبروهو،3(القنكر)ْ

-!-..،-.-!؟--.ِالحياةتمنسم!8هظوه

الطلمالىيضيرسومريمصطلع(كر)،الج!ب!"-17

،القفر).!،المكانبمعنى(نموتي)أو11نمو)لَديةبالايرادفهالاسفل

-لانرقد.32،(لأنوخرشا)و(شهو)بالاكديةيرادفهو،31()الاسفل

موجزةاشارةضمقوردتفقدمحانيعدة،كر"لكلمة

وافطيدوكلكامشى"المحنوفةالسومربةالاسطررةمقدمةفي

الواردةالاسطورةترويخرافيلوحشنجسا5باعتبارها،الاسفلوالعالم

بعدوذلك)ايا،!انكلي"5الالهوبينبينهحدثصراعاانالمقدمةتلكفي

الصراعذلكبانمنهالاستنتاجيمكنممامبايثرةبالخديقةالخاصةالأسطر

منوبالرعم،الارضعنالس!اانفصمالالبعدوالوحشىاالالىبينوقعقد

بالسزث!رعقدانطَيانمعرفةيمكنانه"الاالنصعلىيطحيالغموضان

"ثر"اخدومناكالنصفيبوضرحضنغيرلغرض"تور،الىسفينتهفي

مئانكي،5سفينةعلىومجمالاحجارأنواعبجميعوحشياقتالايقاتله

هذاوعنه،عليهايسيطرالتيالاولىالميا.عليهامسلطاوضد!امؤخرها

"كلكاشى،قصةروايةالىالنصلينتقلال!ميرةالمقدمةتنتهيالحد

17،00.SANT

Ibid..*2."ا

23:،ال!سفلالحالمالىانائانزوالاسطورة315()

.SANT., ff23.p

9*--

)92(

)03(

)32(



النصوصمنالع!يدفيتردانهاكما،)3،(الاسفلالموالعا"انكيدو،و

عيلاقةلهاناعتتاننيالمعنىانا"لا،،الاجنبيةالبلاد"لتعنيالكتابية

هذهفيا!ببيكرنأنوارجح،ا)جبل"موالاسفلإل!عالمعلىباطلاقه

تردحيث"ننورتا"الالهعنالسومريةالاساطيراحدىالىعائداالحلاقة

والحمىالمرضلثسيطانمقاماباعتبارهالاسيطورةبدايةفي"كر"ألىالاشارة

علىالحربشن"ننوبىتا"الالهانالى،سطورةوتروكط"أساك"

منسلسلةحدوثالىأدىاالذيالامرقمتلهمنوتمكنانثصيطانهذا

الىصعدت،كر،فيالموصدةا"لاولىالمياهدانحيثسوسبلادعلىالكوارث

أضروفيوالمجساتينالحقولالى)الوصولمنالعذبةاطياهومنعتألارضا

يحصيعظيمسوربهيفوصلها"كر،علىالاحجارننورْنا،sالاله-لومالأمر

المياهبجمعالالهقام3"القريةالمياه"الاحجارهذهفصدتسومربملاد

علىقادرةالآنهاصبحتالتيدجلةفيوصر!االبلادتمرتالتيالاولى

الالهسمىفقدخرساك""فنالخالفةللالهةوتكرب،()،الحقولركط

شو،المحنىفي"كر،ترالفةلتي/؟خرساك،اقامهاالذثطالسد/"ننورتا،

ممامنشزاهاالاسفلالعالموبينانجبل.!نماالمطا/ب!فةانالاراجحافرهنا

Wنااذ،عليهاالجبلاسمواطلاتهالاحجارتطَديسمن"ننورنا،الاله

عن"كر،الاس!لالمالعايحجزكان،!لجبلأثي)الاححارمنالركامهذا

مدخلامابطريضيشكلافانهوبالتالي(الارضسطحعل)الاصياهعالم

المتوافرةإلاشاراتامنيتضحماومذالهمطابقتهالىاضالنةالعالمذلكالى

الالهمثل،الالهةبمضأسحولتدوروالشالكتابيةالنصوصفي

مشاهدمنمثل15وكذلكمنهالحياةالىعودتهثململجيلفي،"مردوخ،

طهترجمة،57!\القالموة،سرمرالواحمن،كريرصموئيل)!ها(

صلا284ص،باقر

151".."(34 KS)

-1*-



الذيالجبلمنالاسيرالالةخروجلصورواعسالاسطوانيةالاختامعلى

فيالموشرر3هذاعنالحديثفصلناأنسبقوقد)الاسفل4العاابقيطما

.(البحثمنالاولال!فصل

Aلأ-H(ايكرو)وبالسومرية(اي-كر)،الحبلانبيت

الصمين،السمبلالبيت11ايضاالامسفلالعالمسميكصا،(الاكدية)دبا

كانتالتمسم!يةهذهانالىضاوشمير،()36(اكمكر-باد)وبالسمومرية

."نفر"مدينةفي"انليل،الالهاومعبدالاسفلالعالمبينلَةمشتر

بنهرخاصابالاصصلالاسمصذاولَان:"خبر،_!1

ككللأسفلالطلماعلللدلالةايضااستمع!كلانهالا،الاسةل)37(الحالم

.القديمبما)38،انك!تابيةالنصوصمنعد!في

()6،(اركالاشبات)أو(اركالامثصب)"اركالاهـمسكن-02

الاسفلالعالملالهةلقباركالا،5و،الاسفالىنلعالمألَديةسميةوهيْ

هذاعلىالاس!لالحالمك!المدلالةفياحيانا"يقنصروكان"ايريش-كيكال،

."اركالم،)04(أو"اركاتو،ايفقطاللقب

بالسوعرية(ثحوزكط-اى)،دموزىبيت"-!،2

26،،.(35.SANT)
54،9018.(6 ARBA)

ب!ضومىالفصلهذانفسىفيالاسفلا!الموصفموضوعيراجعك!7)

."خبر"فص

(38.SANT.،.،)f33.

كلكاعثى-!ة4،5:،الاسفلالمالماالىعشتارنزو!")!3(

33:السابعاللوح

04)".ل!.،171 )G

-178-



محانلابا9لعاو،(94)يةلاهـ!با،إيتْسوز"و

الاعتقادوجودضدمعلىد"لملخيرالاسفلللطلمالتسميةهذهبأنالقوله

ا.لعالمذلكالىنزولهبحدمنه)لموز(موزي،)&ليرلهالسنويبالبصت

اليهذههبتالةيأيالراوهو)ص،قالموجودةاْ،لهةمحمعالىوانصْما.مه

له.بيتااعتبارهمعهاسنحتىمما،البحثمنالاوالالفصلفي

للعالمأصلديةتسميةوهي(الَليتيبيت)ِ،انظلامبيت"-22

.فمه)3،(ا!موروانعدامحطلَتهالىشيم،(ْالأس!ل)!

الىيشيرتيأءصطلحوهو(ميسربيت)،الاصر"،يت-1!

.الاشل)؟،،اايمالم

بالاص!الأسممهذاكلانوفد،")5،(-لولو)-24

ابر"ه!يم-نل.!وثىالتوراةوفي)،دوتو"الالَديةبالمدينةكاص

علىللدلالةبمتعملاصبحانهالا(ميلا05بحواليبغدادجضربحانيا

ادبساءال!،ثالنر)الالهأصبحأنمنذالاسغلالطلم

المدينة،"للكيْالرئي!صالاكنَانافه-يث4(فيه/،لَماوحاملكاواطوت

ةأ!موضوعفيالاسفلالعالمعلىملكاصيرورتهقصةعلىوسنأتي

انعصل.مدْامنيليافبالاسفلأمالحا

364،..ه36 ; SANTه..(41.ARBA)

33:الرابعالعمود-السابع؟للوح،"كلكامثسملحمة11)42(

القديم:الحهدفيانواردةالاشارةمعالاكديةالشميةهذهونقارن)43(

اجلسنىصياتيْالارضالىسحقنفسياضط!دقدالعدو.لان"

ت!دلوالتي(3ة143المزامير)8الدهرمنذالموتىمثلالظلماتفي

يثمابهماوهوالامواتعالمبظمةالحبرانييناعتقادعلىبوضوح

القديم-اال!راقيالمعتصد

6,25(44..SAN.+..f37.p; ref.TUL)

04،الا!مفلألعالمالىعشتارنزول45(هـاسطورة)

(ARBA.46).كاو854

-979-



مصطدحوهو(كالى-اورو)"الصطمةالمدينة!-25

.الاصف!"47،الحالمعلىاطلقسومرلى

2صو:لااربشموضابيكى)،يدخلهمنيخرجا،الذيالبيت،-26

.)8،(الاسفلللعالمالالَديةإفالاوصامنومذا

/(994(تارتلاالكهتشاشا)خرانيلسالكمه،.لارجةاطيالطريقة-27

الاسفل.للمالمالاكديةالاوصافامنايضاومذه

خصبلاص!كانالاسمومذا،+كانزر"-28

ع!لاالعالمذلكعلاطلقانهالا5()ْالاسفلل!لحالمالاولىبألبوابة

.ايضا)51(

الاسفلالعالموصفاتاسملاموضوععنالحديتمنانتهيانوقبل

52(الباحثيونا!ىالمهذمبماالىموجزبشك!التطرقمنلابدانهالجد

أصلمنمشيتق،شيئور"الع!برانيينعندالاسفلا.لعالماسمأنمن

الباب!لينعنهيطلقكانوانه"صؤال!يعنىالذف"لرشا"موبابلي

T(47لا50.*0، S )N

كلكلمامش،،ملت5،5:،الاسفلإلعالمإالىعشتمارنزولاسطورة")48(

.34:الرأبعالعمود-السابعاللوح

كلكاعش،.ملصة5،5:،الإسفلالمالحأالىعئشارنزولاسطورة")94(

.35:الراابعالحمود-السابعاللوح

المالموصفموضرر3فيومدلولهالاسممذاشرحعلىوسنأتي)ْ(05

الفصل.ض!منيليمافيالاسفل

.85201 8 ; kanisurru, p58)3.،.ه CAD)

(a(62ش.M Jastrow, The Reli ! on of Babylonia and Assy)

9!و.،

-!08-



فيلسبباةانمن)53(أخروناليهذحبماوكذلك،الاسملالممالمكل

السؤالمعنىيحملالذيالصر1عنالاسفلللعالمإلاسمامذ!اشتقاق

حيثالسؤالاليهيوجهموضعإًكانالامواتعالمبمأنالأعتقادالىيحود

منلهـ،الموبهةالاسئلةعلىالاجابةعلىبا(سقدرةمزوثغالموتىإرواحان

منمشتق،شيئول"اسمبانالاستنتاجانوالحقيتة،الاحياه1لبل

م!،5(،ديلجفردريك*21لاستاذهوقديمباحتالىبالاصليحودابليباجنر

ب!يترالاستاذقب!منبسيدأمدمنذفندتقهبْكملهاالفكرةيميذهانiا.

منءشيئوله"كلحةاضتقاقصحةعدمقاطعبشكلاثبتالذيينسن

،شيض/ل!مصطلحفانالعموموعلى،د(")3لوشا"البابليالجذر

الموتوحافةالامواتوحالةوالغبرألامواتعالمعللندلالةياتيالعبراني

.ذلك)56(اشبهوصا

و!اظه:*سفلالعالمموفع

،أقساماثلاثةالىالكونالقدماءالرافدينوأدكلطبلادسكانقسم

يسكنالتيالارضوالثاني،للآلهةمقرااعتبرتالتى،السماهمنهاالاول

بينالماعالمأعشروهاحميثبينه!ايفصلماهووالثالثالبثرعليها

بدورماالارضقسمتوقد،(الهواهالسيد)انليل،5بالالهوجسدو.

",k Mesopotamian caoloyخفاPercy .S .P Hand

104،0،1291(,London)

E.,؟.(Leipzig,188ا)8 173.p .. ref. Wo Lg، Paradiesح

ة121.

1ref. Die Kosmologie der Babyloier371..ا.GE.,p

(Strsssburg,918))0.ول4-222

ولك!.ا."873
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عليهعثرالمسماريةالنصو!!أحدفيتحديدمايردحيمثتطبصثىلاثالى

البث!رعليهايسكنالتي،الصليا1،لارض5بأنواهـآثور،)57(مدينةفي

الارض5وأأيا)انكي،5الالهمقام)عتبرتالتي!الوسطىالارض"ر

ومماالتقسيمهذامنواضحمووكما،الا!صفي)58(ال!عالموهي"السمفلى

الاسمفل،لمالمهسطحفوقلَ!ان"انكي،الالهامقاماناشماراتمننملكه

.:يليكما"كشبهانو"قصةفيالاشارةتردحيثمباشرة

،بالمص!ولممتليهاربوفيانكيمقامان"

توجدلملاسفلالعالمس!يشدحيثمناك

.،)95(نمو"غرفة

وفقا،تمدلم!انستطيعفانناإلاسفلاالعالملمدافيالنسبةباإما

الآقي:النحوعلىمعلوماتمنلديناتوفر

يشلبأنهاكماءالرافدينواديسكاناعتقدحيث،القبر-1

دفناالصيةهتمثلمناومن،6()ْداخلهالىوي!سالاسفلللعالممدخلا

عرضةتكونفانهاوالاالاسغلالحالمالىروحهوصوللضمانا،يتجسد

تحترضالتيلل!شاقوذلكالددنمنج!سدهحرماذافيماوالاذىلبقلق

.ظامر)؟6(هو-ل!االاموأ"تعمالمالىوصولها

البعيدتالغربيةال!ةفييقعالاسفلللعالمأخرمدخلهناك-2

exte aus3!57)مح ,.EG 017.p .. ref. ,E Ebeling, in Keilschri)

73-34:307.AssurReligiosen Inhalts, No

.173ا!صفحةتراجع-الارضلطبقاتالتقسيمهذا!-صوص58()

29-1877-46,;363.p .. ref. ,.TC XVI,95).ج TIT)

01-1:37;(06 G017001.+.. ref. ,.TC XVII)

تدفنلمالذينأرواحابخصوصالبحثمنالثانيالفصلراجع611(

.)^&اجسا

AYw-!



التىانتمعاويد:ااحدىمنيتعفحماوهذا،الشسسمضيبحيثالارضمن

فيها:يردحيثالشريرةاإلارواحبطردتتملق

علىجنمالذمميالمرعباكمبحات:ششىيا!

انه،عنيقبضتهيرخيلاأيامعدةمنفظهري

نا،الليلطولويرتبنياخهاراطولحقني

شعرجللقد،انقطماخبلامستمرلياضطهاده

ويجعملجبهتييهاجمانه،نهاينهعلىيقصرأصي

لحميوايبسىريقي،ففلقد،متقداوجهي

منشبجالواحدكانفسوا+كلهْجسديوانهك

كانأمقاسيةميتةماترجلشبحكانم(1اتاربي

اْنشمئسيااليكاتضرعفأنا،تائهاشبحا

للبسهاباثما:يحتاجهماهبتلقدمنهتخنصني

وقرابةاسورتهجلدياوحزامالقدمهوصندلا

يذمب!ه،لرحلتهشعير!واعمدتلشربه

"نيدو،الىليودعالثمسمىمفيبحيث،اكهنأ

نأ"نيدو،وعىالاسفلالطلمحجابرئيس

الغفليفلقأنمفتاحهعسى،عليهقبضتهيثصدد

.")62(عليه

مثلالإلهةلمروراستخدمقدالمدخلاهمذايكونأنالمحتكلومن

.)63(الاسفلالعالمالىمبوطهماعند،عشتار،و"تموز،

157.1-014... ref. TUL.. up!ك!.ل!،.ل

171،،..Ibid

أ--83
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المدنبعضفيألاسفلالمالمالىتفضيخاصةبواباتهناك-3

يرجحوالشالوركاء!اسوجوثةالبوابةءثا!اذدإقالراواد!دإ،دفيالمهمة

"مكو،وادبكو،5بادليأثيالاسفلالحالمالىمنهادلاخ!قدانكيدو،5ان

)1فيوردكحا"كلكامش،فقمصمااللذين Iمة،منعثعرالثانيح!

."شىاكلكا

حفرةأيبوأ.ممطةالاسفلالعالموالىمنالنفاذالامكانباكان-4

"نركك،الالهمن"ايا،الالهطلبحينحصلماوصذا،الارضفيعميقة

روحمنهالتنفذالاسفلالعاامافيثفرةي!فتحان،له"ك!لكاشى،تضرعبحد

عنالملوككتااباتفيمتعددةمراراالاثمارةكلكررتوقد.64(!انكيدولأإ

الاسفل،العالمصدر"الىشيدوهاالتيوالمعابدانقصورأسسوصويل

(igalliظirat)اسسىعمقوصففيالمبالفةمعرضفيل!6و

أجهفيوردمائذكرمظعلىوكمثلا-فيهاوالتحميقوالمعابدالضور

فى(1اسانامحبد)اسسهاقام5:يذكرحيثسجونا/لملكنصوص

للدلالةتأتيالاشاراتهذ.انومع،إ(")5كالجبكالاسفلالمالحاصدر

إلحالماعمقغنواض!ةبصورةلعبرانهاالاالبناءأسسرسوخعلى

الاسصنل.

ضاساسلمامناكلنالقديمالعراقسكانعندالمعتقدكان-5

اونزوياعندالالهةوتستخدمهوالسملاالاسفلالعالمبينيوصل

لهذاالاشارةورتوت،وبالعكسالسما+أصلىالعالمذلكمنصحودما

.،)66(وايرش-كيكالىنركال"اسطورةفيالسلم

12:ثي-84الملوح،،كلكاشىملدة،41!

.CAD,65).؟934 Vol. 8;kigallu)

16-ه\:"وايرعثر-ك!يكالنرك!اسطورة"الرسالةملحقيراجع)66(

.(تبهعحلطاننسخة)
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*سفل:العطموصف

تحتالاخيرةالطبظيمثل،أنفاذكرتكما،الاسفلالعالمكان

بشكلكانخرى19وبعبمارة،العحقمياهتمتدكانتسقفهوفرق،ا.لارض

العالم،لذلكوصفتقديماحاولوحين،الارضتحتمائلت!جويف

الكتابيةالنصوصمنسستقاةمعلوماتمننديناتوفرماكلبالاستناد

باسميلدروفالاسفلال!عالم؟يرالىأوالاالتطرقمنلىفلابد،القديمة

مدينة-اسواريتقدمانهحيثذاتهالاسفلالعالمفييوجدوالدك!،خبر"

خبر،5نهرعوضعانوالظاهر،قليلبعدوصفهاعلىسنأتيالتي،الموتى

اسوارحولهتضرالتيالخنادقبموضعاشبهكانتالمدينةبتلك!علاقته

فيزيادةتضرانهاحيثالاسوارب!تلكوعلاقتهاالاحيا.عالمفيأ!نا

خبر،5لنهرالموتىبمبوريسمحيكنولم.اليهاا،لقادمينبوجهالتصين

القرابينوتقديمالجنائزيةأئرالشعاانجازب!ورالاالاسوارالىللوصول

البحثمنالثانيالفصلفياليهتطرقناماوموالاسفلالعالمألهةالى

الىسنعودوكذلكالاسفلامالعاالىالارواحانتقالعنالحديثاثنه

علىالموتىتمبيربمهمةيقوموكان،الرابعالفصلفيبالتفصيلمعالجته

احكل"اسطويعنىقبالى،"خحعلبالاكديةيدعىبهخاصالهالنيرذلك

النهرذثها-مذكروتدكدية،خبر،لنظةانوالواتع،،)67(ع!لكل

الذيالنهر،اي(ا!-لوصو-كو)بش!لالسومريةالنصوصبعضفي

السنةمنالعاشرالشهرانالىنشميرأنلابدومنا،لألانسانمنهيعبو

يسمىكانشباروشهرمعيتوافقوالذي"تبت،والمسىالآشورية

،فطلمجةازديادالىاشارةالشهرمذافيولعل،خبر)نهر(شهر5أحيانا

منألض!رموضحفيالاسفلالصالمألهةموضوعبشأنهيراجع)67(

النصل.هذا
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لمعتقداتبالنسبةالحالميكماالشهراعذايالاسغلالعالمشياطين

وبعد.)68(الشياطينشص!-اعتبروهالذيضبا!ضهرعنالعبراتيين

فيهتوجدحيثالاسفلاالعالمأسوارمنالاولااد،ورياني"نجر"فهر

دمحنى"ي!عنيالاصممذاانالمحتملومندانرر،االمسمادالاولىالبوابة

بالسرمريةيكتبحيثءرمريأ!لمن4اةبروت!وعلىا)1"(الحراث

ايضابالا-لديةيلفظوكان(يردا-أن-شااو(كا-آن!ز!-ار)بالمقاطع

العالممملىللدلالةالبوابةهذهاسماسنعملوقد،7(!لَانسرو")ْبصيفة

وبعد،العا)مذلكأسماطعنالحديث6أ-شافيأضرت!كماأيكماالاصفل

واحدةابةبرامنهاكلفيوكانالاخرلىالستةالاسوارلَازتْلأْليالسور

منةبوالَلبحراسةويقوم،الحاضرالوقتفياسماؤهاتعرفا!ْأيضا

يراسهمالئانويةالاسفلالعالمألهةمن،بهاخماصالهالسبعالبراباتصذه

عنأصا،ايضاالاولىالبوابةبحراسةا!وكل!نيدو"و"نيتىءالاله

عنهاالحديثنفصبلعلىفسنأتيايحجاببقيةوأسما.الالههذامهمات

الغصل.مذامنآخرموضعفيإلاسفلاإسالماألهةموضرخفي

"ايرت!-الالهةفيهلبمالذكطْاش!را-سبحةارالاسهخلفويوحد

نستشفهماومذا،والثسياطينالصفرىالآلهةمناتباعهامنو!كلدد.I-ليكا

انانانزوال!باسطورةالخاصتينوالبابرب"السرمريةالرواينينمن

السبعالبراباتعبرمرورهاقصةتروكاالتي،الاسفلالعالمالى)عشتار(

وهو"ايرش-كيكال،ألألهةاختهماقصرالىوصولهادمومنالاسملللعالم

abylonian 73 nologies and the Semiticة!,ْdonكلا.S Lau

83،.,Calenders

,.31CADط.ث!4 Vol. 5 ; Ganzi

.lo.1528 ; Kanisurru, p)6"".،لأ
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-نا()97(،j-لfى-1)ال!عدالة،"قصرويدصاللازوردحجرمنشميدمقر

الاسفلالعالمتفاصيلساثرعنمحددةمعلوماتتصلنالمانهمنوبالرغم

،)72،اور-نموموت"نصفيوردماعلىاعتماداالاستنتاجيمكنناانهالا

الدينورجالالملوكمنالمهحينبالموتىخاصةاخرىقصورتوجدانه

ولانعلمأسوارهاد/ضلهائمةالموتىأرواختحوم11؟سفلالحالموفي،الكبار

العدالة،قصر"بيحيطماعلىمقتصراوصداميامجالكانانبالضب!

انةىغير،الاسواربينإلمحصورةالمساحاتفيأوالسابعالسورداخل

كانعاعلىاستناداالارجحهوالثانيالاحتماربأنالافتراضاستطيع

الفصلفيسواءتمابحدداستشهدناالتيالاشباحطردتعاويذفييرد

سوىيذكرلا،فيهاالمتضرعكانحيثالفصلمذافيأمالبحثمنالثاني

فيالشريرةالروحعلىالحراسةتشديداىيمكموحين8"نيتيالاله

قبلأشرتوكماالاخرينالستةالبوابينالىالاشارةادونالاسفلالعالم

أسوارمنالخارجيالسورفيالاولىباسبوابةلَلاموكان"نيتي،؟انقهليل

خلفمسا!ةعلفيكانالارواحوجودمكانانعلىيدلمماالعالمذلك

سبقفيمامرةمنأكشأشرتافكما،الاسف!المالمحالةأما،البوابةضه

هذامنسبقفيماالاسفلال!عالمأسماءإموضوعفيوخاصة،البحثمن

فيه،شيهكليغطيلَانالذكطبالغبارممتلئامعشاكان،الفصل

فيحتىألعراقفيالمناخواقععنبعيدةلبستإةالحامذهانوالحقيقة

عامكلمنالوبيعفص!منأيامولعدةيحدثانهحيثالحيديثالبصر

قاتمقرصبشكلتصبحاييالشسمىنوراخبارافيهايح!جبمنبرةأياما

()71

)73(

إسطورة5و725:،خلالاسالحالماىانانانزولاسطورة،

ملا.:،ألاسفل،العالمالىعشتارفزول

البحث.منالثمانيالفصهليراجع
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وكلوالاشإروالشبابيكوالابوابالبيوتانغبارويغطىالسماء)73(في

موجةعليهموتطنىالانزعاجويعمهمذلكأئناءالناسالضيقويغمرشي+

ل!لعالمالقدهاءالعراقسكانتصورلَانارجحماوعلى،والقدقالتوترمن

.عام)74(-بلبها!يرونكانواالتيانحالةهذهمنمستمدا)4لاسفل

*سنل،العالمكهة*

الحاكمينالزوجينلالهينlعنالموضوععذافيالحديثوفبندلىء

وشيياطين.ثانويةمنْألهةاتباع!ماثم3،ل،،نرو،ايرش-ك!يكال"فيه

كي!ل،-يرشا"لالهةا

عهدبمعاونةتحكمو-لانتالاسفلالحالمفيالرئيسةالالهةومي

كا.نواالذينوالشياطينالاَلهةعمغارمنوالاتباعالاضلىاالآلهةمنكبير

)ايرشر!أاسمهامنالاولىاوالمقطع،رغباقاوتحقيقأوامر!ابتنفيذمكلفين

)73(

1)74(

عناتحصضمابحْصوعىالثانيالفصليراجع

اعتقادعلىوردناالاسفلالعالمالى،شمش""لششىالالهنزول

ذلك.اثنهءبالنوريغمرالاسفا!الحالمنجانكريمرالاستاذ

كانواالجاهليةفيالحربانالصد*هذافيذكرهيجدرومما

المحذي1الا!مهمنفسومو،الهابي"اسماْ؟لغبارمذاعلىيطملقون

القبرمنالنبارمذامصدربانيثبتساالقبرترابعلىاطلقوه

-لمحاالاسفلالمللعاا!تم!دالقدماءالعراقسكلاناعضبرهالذي

الناابغةمطقةضرحالتسسيةهذ.بخصوصيراجع،ذكرهسبق

مطلع!ها:يقولىالتيالذبيمانن

وأحجارنؤىمنتحيونماذا"الداردمنةلنعمفحيواعوجوا

رiموالترببهابيالرياحهوجوغيرهانحممنواقفراقوى
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وا)نن(بالسومريئويرادفه)75،ملكةو11سيمقحرفيايعني؟كديلنظ!

منهانذكرالقاببعهةايرش-ك!يكال،5الآله!عرفتوت،)كاشان(1)76(

هذاتحتوص!وقد،،هاميتم،،لافى،)78(8،0لَالاار5،اللاتو،)77(5

بأن(71:الم!ر)،الاسفلالعالمعنالأشوريالاميررؤيا"فيال!ل!قب

اما-،أيضااالقابهاومن،بثمريتينوقدمينويدينعنزةرأسلها

اللقبمةاويعني،ريتو،تواخا5و،نن-كردا،)08(،،)97(1ابزيكرا

ربيتو،التو5وامية،الساا"الاميرةايصيرتو،،رباتووالعظس،"الاسغت

ارصيتي،شرت5وارلو،"ملكةبمحنىارلَوهضرت5والعظس،،الآلهةأى

"ارلو،فانالفصلهذافيالاشارةسبقتوكصا،،الارض"ملكةأى

ايرش-كحكا!،5الالهةعرفتوقد،الاسفل،لمالمهأسما.من"ارصيتي"و

سيدةأو)لإرض،"سيدةي،1ب!لة-ارصيتي،5و8)81،"تامتوبلقبأيضا

اورو-اى،)آشيبتكوثىفياورو--لالمحبدساكمنة!و(الاسفلالعالم

.-لوش()82،انكال

"ششى،)83(الالهيئمنلكلا،ضتاال"ايرض--ليكا5الألهةاعهـتبرتوقد

.D1.4;"لا!!ءp.ه!1 Volشأول

.A.1201Deimel, Panthoen Baby lonicum1 05911 ; No

"اللات"الالهةاسممعاللقبض!أمثابهةالىهنانشير)77(

الاسلامي.لعر11حتىانربيةالؤيرةفيعبدتالتي

,A.Deimel.ا.ه012 Op. Cit

،.ك!ول70305

!..E Douglas Van Buren, "The GodNingizzida", in I

!Vol041(London,)3491.كار68

1.ك!80305

803".".Ibid

،2520،5591(,o+ don3،.هلول(لأ L

-918-
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"فون!لردا،لغبتصتوذكرت،دلا،)د"./("فنللا!كةوابنذ"عشتار")84(و

الثصاءاله،"ننازو")87(3الاوزوجة)ايا()86(!انكي،الاأ"ابنةبأنها

ننازو!5الالهانغير،لهما)"؟/8(ابنا"نن-!نسزيدادالالهوجعلوالطب

السومريةالاسطورةافياعتبرانهحيينفي،لها)98(ابناآخرموردفياعتبر

ونليلاافليلللانهينابنا"سين،القمرا!!لهااولادةةوظيل"انلي!

الالهتينمنلكللابنابال!باره"ننازو،الالهالىالاشارةورودانويبدو

لَونبفكرة"كرير،للاستاذاُوحىالذيهو"فنليل"وال،"ايرش-كينَا

وجيهة،فكرةومي9(.)ْمختلفينباسمينواصمةشخصيهالالهتينكيلتا

"ننازو،الالهاالىافةواضا،7الواضحةَالادلةمنالمزيدالىبحاجة)نهاالا

اشارةضمنوذلكال،"ايرش-كيكاللالهةزثجا"كو-لال!انَا،الالهسمي

الاسفل،الحالمالىاناتاتكأول5السومريةالاسطورةفيغامضة

اماو!ئريكازوجا"نركأل،الالهاعتبرالعمومواكللى،()19(86السمطر1)

هذازواجهمااسطورةالىفلإلبعدوسنتطرق،الاسفلالحالمحكمفي

.ال،وايرش-كيكا"نركالهالأكديةاالاسطورةترويهاكما

نزولاسطورة5و86:"،الاس!لالعالمالىانانانزولاسطورة")84(

.25:،الاسفلالحالمالىعشتار

85)".خثا.ه80 )A

24!.5(86.TITC)
01030(87..A Deimel, Op.Cit)

07-16:563,.. ref. ,.TC XXV،..88)".؟ائما .E.D Van Buren,Op)
24.0.(98.TITC)

09.1550);05*فى0 SMR.,)P

شأاببصثمنا.لاوالالفصليْاطسألةهن!مناقشةسبقتوقد)1!(
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لخهمافكلالارضعلىا!،ك!يكا!)ايرشحالالدةل!عبادةوبالنسبة

معبالمش!اركة"كوثى،مدينةفطالاولىبالدرجةتمارسكانتا!اعنها

يتوثرلمانهالا،()29(اي-مسلام)المسمىمعبدهفي"نر!كاله"الالهزوجها

احدفيوردتاشمارةباستئنا*بهاخاصمعبدوجودعلىالدليللدينا

5الاز،الالهةالىسورااوصنماضحصبانهتثبت،حمورابي،نصوص

السنةفيوذلك("ا.يرش-كيكال،للالهةلقبأففاذكرتكماووم)

لناقثبتاأنهاحيثكبيرةاهحيةا.لاشارةولهذه،أ(حكط)3منالسمادسة

القديم.ابليانباال!عهدخلالىمعروفا!،نا!،إيكا"ايرش-9الالهةتقديسان

عيلىملكةاله""اير!ثحكيكاالالهةفيهاأصبحتالتيالكليفيةعنأماا

قدمهاكيانرأيونَان.بخصوصهاالاراهاختلفتففدالاس!ف!الحالم

سماويةالهةبالاصل-لانت"ايرضح-ليكاله،الالهةانكرير"5الاستاذ

الامرا"كر"الضيطانقبلمنالاسفلالطلمالىإ،لقوةاختطفتولكنها

وذلث!-لر،بقت!وقيامهالعالمذلكالى"انكي،الاأ"نزوأ!الىأدىالذ!

فيمااليهاأ!رتاقيالا!سورةومي)السومريةالاسطورةالىاستنادا

ل!مالتي(1الاسفلامالعاأسماءعنالحديثأثنا.الفصلمذامنسبق

كيراكثرعاعث!راثنيعنعدحايزيدلأأسطرسوىمنهاسالمايتبق

حول"كريمر"ا!لاستاذمعيختلفياكوبسن"5الاستا!انالا0)،9(كامل

الالهةاختطافعنتمحدثانها"كرير،افترضالتيالاسطرترجمة

29)"+ما80105 .E.A.W Budge, Babylonian Life andHis)
.L.W King, Chronicles Concelrning Early Babylonian(ثة)9

710.Kings,Vol. ,I p

،(5891،القامرة)،سومرالواحمن،كريمرنوح)49(صموئيل

.284ص،باترطهترجمة
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،الاختطافالىالاشار!منتخلوالاسطرتلكانبينوقد،8"ايرش-كميكالى

التيالجديدةالترجمةالىاستنادااطفترضالرأكطمذاارجحانيوالواقع

الاَتي:بمالثكلهـوهيا.لاسطرلنفسيا-لوبسن،5الاستاذااقترحها

السماءآنو،5اخذانبعد"

الارضطنليل،اخهانبعد

لهامهرا"ايرش-كيكال،الى)59(الارضاعديتاانوب

،)69(000الاسفلالدعانمفي

الاسطورةعذهمنالمغزىانتربن،هـياالاستاذيفترضالعرموعلى

الاسفلاالعالمفوقالموجودةللمياهالها"انكي،الالهصيرورةكيفيةتفسير

"ايرشحكيكال،الالهةنزولتفيروكيسا.لارضوبينبينهوال!فاصلة

عليه.حا-لمةوصيرورتهاالاسفلالعالم/لى

لمهنرممال"الاله

مركزو-لادْوالاوشةللاساضالهابا.لاصلال،"نركاالالهكان

ويسس)القديمالعهدفيذكرهاأجاكمماكوثى،5و11"كوتو،مدينةفيعبادته

حواليالنهرينبينماالسفلىالجزيرةفي-ابراهيمتل-احاليامو(قعها

اسطورةوتروي،فيهاالرئيسالالهاعنبرحمِث(بغدأ3جنوبميلا05

قليل(بعهعنهاالددمثتفصيل!تيسظَ)"الوايرش-كميكالالنر"

بحدالاسفلالحالمحكمفيال""ايرضحكيكاللالهةضيكاأصبح)نهْقد

تعودالاسفلبالعال"نركالى،الالهعلاقةبأننعلمانناغير،منهانروا%"

القوليرادانهحيثالاسفلالعالمهنا(1،د)بالارضالمقصود)59(

الاسفلالعالمأيى(KI.GAL)،العظيمةالارضذمنا

البشر.عليهايقيمالتيالارضوليممى

(69.8-121TITC."pp)
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الاسطورهْلىورد!اوالقابمامااذلثاف!وندفهحبثو.لادتهالىاصلهافي

)ننا(")79(سينالقمرالالهولادة،وننلصل"ازليلبايصمالمحروفةالسومرية

مجمعقبلمنمبعداا"لاسفلالعالماشا!نزا")زاجل!إلألهان،وموجقما

I'مناكالىبهلحقتالا-*يرةاتألاةلميل،"ْللالهةاغتمابهعق3لعقابالهة

!)نليل!الأأءظقاثارءصا)نثا(ءبن،انةمرالالهبا،خهماحاءلو!ى

ألىيؤثيمماالمظلأ،الاسةلالعالمفيا-تأالالهابنهولادةاحتمالمن

غريبةحيلهذأكلتلافيفابت!ر،العالممذاككفيالمعدومالنورمنحرمانه

ال!انوية،الأسفالا!مالمالههمننلاثةثخصياتمراتثلاتتقمصانهأذ

بتعبيصالموكلوالانة،الرؤ-رالاسفلامانع!احاجب،الترالي!لىومم

بمتماجعةمرةكلفيوقام،إصطورةاتن!رتمااخعبر"/1وصاحب،الموتى

كلهذلكمنقكمدهلَانو،شخصيتهبحقضةعاهـممابدون"ننليل"الالهة

الاسف!أ:حالمآالةنسلن5تتبراخرىاطذإاهإنليل5إلالى،ةترملان.مو

بعدسيحكنهالذمميدلصين،انجهشكهـنبدلاولادتهابعدالعالمذللثفيدتمكمث

ماومذاالاسةلالهعالم!"منوالضخلصا%مويالعالمالىالصعوددْلك

و!والاسطورةفي+اناجل"الألها!ساتعلىنردالتيالاسطرفيبوضوحيتجلى

الاصتاذترجمهاحيثالاصفلاللعالمالرئيسىالحاجيلئممضمةمتقمص

اْلآتي:،لشكما!"ياكوبسن"

ذرفيسلتذهب،المساءالىللعلكالثمينةالذريةلتدعب1ا

الاسفل.العالمالى

ا!ااطملكالثمبن!فىذيةمنبدلاذرينيلضفهب

،)89،الاسفلمعالال

البحثمنالاولالفصلطفيا"!ااالاضارةورإتوفت)79(

،.081,.ITC9(الأة
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!اجةنتيبة،)ننليل،الالهةبهمحملتالذينالثلا"،ةالألهةاما

ناسبقكماوعو)!ميسسلامتايا"فهمالاسفلأمالمافيإكا!انلي!!الاابه

4بواضحغيرلممطثالثاصهوا"ننانرو،و(لَال""فرللاله"نقبذكرت

الاسطورةوتنتهيلا،ا.لاسفلالحالمآلهةاحدلَوتهفي،لايثكانهالاالئص

الصميمالخيرت9أبصمفته"ازليل،الالهتمجيدفيقصيرةبنرنيمةاخيرا

موالاسطورةهذهمناشتخلاصهيمكنماان0والازدهار)96(ْوالرخاء

استراروانالاشلالحالمآ)كةمنالبدإيةمنذاَ،نا!!!نركاالالهأق

القدي!ةالمدنن5العديدفيلهوالمزاراتالممابدوبنا،الارضعلىعبادته

معيتناقضيكنلمالبثمرإينريةالنمطوالامراضاطلاوبئةالهااؤاعتباره

الاكديةرةالاسعم!إنتحدت،ْحينهوحمى،ْال!المذلتآ)الهمنواحداكوسْه

ع!،قلملبحدعنهاالحدلثالىسشهْليوالتي،-لَيكاله"والرشىالفا"نر

تنفيلاالاشارةهدْهلمحانالا+صفلاماسااالىنزولهدبلالسماهفيوجوده

منتحونهكيفيةتوضيحمنهااراداتحَنولمالاسضلالحالمآ!!ةلامنكونه

!إنافما0والذعنالىيتبادرقدحَماالاسةلنلحا!مالهالىطكj.اله

ويثريكا"ايرضكبممال"للآ!بةزوجماصيرورْلهكي!جةتضمسير/منهاألمضود

بهابئإلذينالهتهواحدا.منالاقبليمنيطَىبمالذقطجاله،اَمدنكحيهمِفيلبا
"+لط

صلهاوموءديدةاحيانفيفيهاوانمكوثالسماءالىالصنعودبامكانهم

دورصاالىسنتطرقاللذ"دط9("نن-كشمزتدا،)َوز.وكأ""للا)مينبالسبة

الضملهذامنسيليفيماالارضعلىوعبادتهماوالسما،الاسفلأنجعالمقب

الفص!فيرأيمنابديتهما.بعينسبم4لَاهذااتالىهناالاشارتواود

(AA)

)001(

.7!لا\0-الساالمصد3
حما-ب!بى.،.-ريهمر

ادابا،"اصطورةفيالسماءفيوجودمماالىالاشارةوشدت.وؤد

.ثالبصمن،.لثانيانغصلثيعنهاالحديثشبقالتى

.-91قي-



المعالمألهةالى+وررر")،لالىانخممامبخ!وصا()1ْالبحثمنالاول

اعتغادايوصدوعدم!ثرصهاسبقالتيبالطريقةاليهاخذ.بعدالاعفل

لنترةالأسفلالحالمفيواس.سنوياب!وتهالقدما.انعراىسكانلدى

الارضي.الىبحدهابحثهلممعينة

أ-!زهعنهانتتحفالىالاسصورةفيالواضحالاْفباتمنوبالرغم

بنااايضااعتبرنهاالا""فلميلو""هفليلركين.لمزبناارلقنر"ا،إلهلكون

الا!مةااعتبرتفيهاآخرحهة،)انكي(يا،،اوللانهحبخا""أنوإصما.انهللا

(!بعلما.يلي،)1ْ3نزلهةابناهـباعتبارهذلهاخَىأ1!له)30اط،كرتو-شار،

رابا؟.الالهزوجةظدام-لَينا،الالهةعلىالاولىبالدرجهيضدق3،تدئبوهو

حرفيافيعني(neأ-3أ(unuإكْ!-)لملال"تر5الانهايىماما

الهـعديدءاجهاطقوقد،ا(،):ْ(الاسفل)العالمالحظب!ةألمدينةسلطة"

u-إنحجع،))ا!خها/رادوالنهوتلتابا!امن gur،)اللامو،،،بم`اللا!ا!

!هـسالل!ب!تاوسنبم-!!.،)5بي"بعل-!رو"بل-ْنشا"،"ألمو،

dun))"البطل"لاخرلىالقابهومن،-"الصفصافضوة -ga)

e-(ئاكآ-الهقدس،،)ا!وتد"ا ،،)i)أ+-*4ا،أ(السنل،)الارض*غضب-،

--hus.ل")الاسالحانم"ضب uru)،الشف!ل!،"العديم(la- ma- har)

()101

30(')

.57-68الصفحات0ارا%ع

,W.Budge.!08301.كا Op. Cit201(03.ول(

A.7:عشرالنانر!االوح-،كلكامئمىملحمة"

)408،..فى938 AG)

f988.501(..حول.كا(
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6-)اطرعب،*الرجل،(-ضكأ-فيأr"8،)لأيترك"الذب hus!)،،ملد

لكوارث.الم!هببالملكيا،(.،طا،1(6ب.ة-)إ-ت،.ح)*إ)"(ةأعمهفا!نر)1.البحار

u(،lط3al-إ"-ئسولaكل!أ)،؟!و1لمك4،،(ا!،ولأ-أ،)!،ب،-%اَ،صلشها

-ud)4ْالمرخباخحأرباطك"ا si-1! u-ظfugal)،خبر،)نر!ر("ملك

(.ْ tl- hu-bur1،ظ uالا،سفل(ل!،لم)فهرال!غهـ،/ملك،أ(ا4ْوله-lugal)

الاسفل،ا!الىا"ءلك،(31،1طا،*ا-أ!اْ-ا+ئمإةإإ،ت-أ)ا،خللى.4!انعين"ملك

(3-أظ--ا"،ظ"!؟4-ْاَ،:-ةلح)ا-سا.اوبف"ملك(،ط-،،إ-)!ك!أ،))

الاسفل،العالممدخل"علك(l-lugal-ki-لم!طولالهظيت")الارةر"ملك

i-)ا UPU- kl-ظIUgaI).المحقوم!!)منث(-**ة-+ط-بهع،lي!،ة)11

(9-ا!يولا!لأأ)شتع"المهاطك"ا،(6ْ!-،طاكا-)"،ول))السفليا!لكلم

البرا/نية!اويبةالفرالدينة،ملك(اْ!ات)!!ولاا"ا)الصا:يل!حدباكار"طك

السفلب!المدينةملك"،لا-أ!!لماا:،8-)""-لما.8اِخار-نجةاأي

11ءَ،/) ) lugal - uru-sa-ga3-)ا/اصحرق rat- nu)!ه

lول!ا!يى.4"االمدإنجة"بطل -umunأ؟uْ-افيْظ- ، u)ْ1()آ.

ا.لاتهـنانهءلىصبكرة3ضم!ورمنذا-"اءنركاالالهعرت؟ولةد

جمسم!واقدكانواياالذاالهراقس!انفادنعر!و-ل!ا،الث!مصسيه

".5 pp.3s0-8601(فى(
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)،شمتسلالَديةوبالا!إتجار"أو3"او"وبألسومريةسميالهإم!يئةائح!مى

يوالانا)يوص!ب!نةحدمنإ،ع!رباسباش(،1مديت"فيثته9عبانرمرلَانو

وادكطحضارةعفاندفيلبيرة"داهمبالا؟"ا!+إحض!!وفد"لأرسامدفية

منحبتكماوالفوانينللحدالةمصدرأاعبرانهحيثالقدي!ةالرافدين

لَماونهعرفوءةوهبتهالاتادعيةعلىالحاويةالانديمةاَلنصوصمنالعديد

الجزءءلى؟ء-9صورال!ي،كيحمورا11مسلهمى-لىيةوبصورةأيضايتضح

إ)واضحومن،"تس"الالهدنالعدالهرمورينملمواممامناانعلوي

الىمهضهاخسمسابهمااضيْلوزعَاالعدالةاتلعودبىالشس!!الحدالةعلااقةان

للب!جةالباعتةباشحتهالىالأرضزفمرشر!لهاعندانهاكحاالارصع!

جنحهنحتتن!لوالذيواللصوصالآثميئتحرانذيلنظلاموالطاردة

وحينالفكارمننصففيالهالا،إ.اكاص!الاذىا!ملصنيرقالثسالارواح

ميوحاصة)ا!اخةأشعتهمامرسلةالسما+وس!فيالثسستصبح

"ششىلاالاله)صتةتمامامغايرة-صفةبدثلتخذحافها(الصيففصل

نسببهماوببناكضيرة)شمثس(ألاله!فاتينمااكاقخىعذاولحل

ع!ءوالحيوانللانرسعانوأذقالمناخثحرارةدساككارمنتص!شمس

نكثراضياوالاوبئةواشحمىالضصربصر:،!تالاصاباتولكا:رسواءحد

الثصمسالْفديرمالعراقسثَاتجسدشقد،ا،رتواخيرأانحاراخناخفي

كماوالموتللاوإخةالها)،نالذكطدات()1ْ7()نربالالها-الةابهذهوهي

وصصقدانطاءونارْهناندمربئةبالاو،دلاقيور-وء!و،3سهذسبق

ر!وهحايذ،ا(نركال(1)8ْا؟لملألهيد)؟-4بأمصرفين!()العماررسانلْيلفي

)701(ئ!LBA.,,)5591(1ر924.

t in the Light of the7،لا:أ!!؟ولإ.علا، The Old"801).له"!*ج،ول؟ )A

Ancientتر1،)).،،3 Ea

-7901-



الاحيانمنلَئيرفيمذهنحمفاتهتطابقتد!نر!لا،دهالالهانالصددبهذا

؟9()!ل("ْالنارالهاصيانايطاوقانهلَحاا()ايرا()6ْالطاعونالهمع

يىبنهما.الحرارةصثةلاشتراك

الملخةdال(كيكا-وايرضنركال)الا-لديةالاسطورةلاوتوضح

)نر!لال(الالهفيهاأصبحالضالكيفيةانبحث(أخرفيالكاملةترجمتها

مأدبةاتاتالاْلهةانإسصورةاتوموص،الالاسملللعالمحاكماالها

مفادرةمكافهابئيكنلالتي(/كي!ئه)ايرشباستثناءالآلهةجميعحضرما

اليها،ويقدمهامنهاحصضهاليأخذ)نحتار(يرماوزفأرسلتالاسةلالعالم

إ،عتبار.لهراماا-ةاجهيماوقفالالهةءجمععلالا%يردخولوعند

ا.لاله!اعوا!اواحداًعداكيئال(1)ايرشلأسفلالمالعالا)مةممثا،

عالممألهةتبلمنالمبعوثنلرسولاحترامهيبدلمالذي)نردال(

اؤقزرتضمبمااسضشاطتحدث-بماالآلهةهذهعلمتوحين،الاموات

العالمفيضرتمافيمثولهطلبتحيث)نركا!(الالهمنالانتقام

الالهةمجمعمنبأمرالعالمذنكالى)نر!لاله(الالهنرلوفحلا،الاسفل

الذينالشياطين.نوجموعةسحريةتطويذبعدةمزوداكانانها.لا

،كيكلا،-"ايرشالالهةلمقاومةبرافقته)انكي(أيا()االالهامرهم

بذبحهاهملماانهءيرعليهاوالتغلبقهرمامن"نركاله،تمكنوبذلك

بذلكفتبل،وعرشهايدماعايهاوعارفةالرحمةطالبةاليهتضرعت

كيكال(-هـ)ايرشضريكابحد.)نركا"ل(اصبحالذكيزواجهمماوةم

ناالاكديةالاسملورةعذ.تحاوالهوهكذا،الاسف!الحالمحكغفي

ذلمكلىالباعتولكل،الاسفلالحالمفيحا-ل!ينالهينو-ودتفسر

.43-42ص،بئالبابلبعندالديانة،بوتيروجان1()90

(011 Henri Hubert & Marcel Mauss, Sacrifice : itsNature)

8704(،691,andFunction, (London
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-.)ايرشو3طا!(افرا-امورء،ن)ء-أكز()119(ا\ستاذ1انْحرضهما

ا!رافدينواد!يلادعجنمعيْإراهامطَالهلىعنْوربرلبرئَمطال(

اءطنه!ابحلأم3جكال(-)ايرشوعيانسي-اعفطانص-ادانا؟،ات!.إما

الاكديبثفبلمنمافبو/!أمرايئَنلأماسسصودهـيإنص؟راولقالاسمل

قمكاذ،اعندان!ومريينعت!صمقل"ة،ثاهـ9طأ"!!ازرتينافاا-مماميينا

شري!!ا!(1!يكا-)ايرشا!!*لهةدبصلالنميامحوشذالاصمذها!وضعر

.ل(r)نرالالهزوجهاواكل:الا.-،ثا!،(،.ماحلا3ث11-اذ

؟،،ثمحنومحاتنانتبسا)خعاثيذفيلَا!()نرا،لهر1دهـدثوفي

ومكاننه)نردفاث،الألهاةَفىمراث--:?لىمحيا/الاوفننالافي-لهويدات

وميأخرىجهةمنوةاناسجهةمنبهموعلا!الاترىالآا!ه!من

آنهةاصصها.نضصثوادطاضذممهينتهوص!ا-سنتشالتانبةافيمرفوع!

-:اخلاتاألت!مويذاتهذهتر-مةيليوديما.-سدهاعف،علىأحرث

:الاوفةتتالف.-1

)ننامر)112(-البكرالأإص،الساص!اغويا.-!السبايها)

الحرتا!".الأنونا!حيائَمحا

اءطيمةااطلكة،دوشار()113(ثَ)ْ؟ا!لأاعةثريه

الالهةمحبوب.الألهةبينالافوىازت!لركال

.9(4)،لأ)ننمينا(ا

الساميإقاماوذا،اللامحةالسحماءلىالمتالهتانت

منالْسى-نإثونيس.ا.،!مواتت،إمفياْهـا.حظيم

111).كاو.323 GB)

)112(

)113(

)؟11(

.ا!ازإحمبل(1الالهاغاباأحد

سب!حماهيالايةوعذد

.(1لَوتوث،ر"للا):ةإف

.ا!!انركا"-الالهامءثكره

-91*-
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-3

)ايا(الاله!س!مورهَمسموثةالآلهةمجمعفيشحورتك

)سين(1ا،لأ)معالسما-فيمثصرقانت

السودالرؤوسبدُ"وثوقييثق))نليل(الالهابوك

فيالمخلوقاتولَلانحم!!دوابوحتىالا-ضاءوكل

.99(يدك(إإه

له:بأدْ)نركال(الالهوته-مخ!اثانيةااضنعويذةا

...،رجلوجهله،فنهرعلىمتهدلاوءهـ؟دا،قرنصتور5

اربعسةعلىءةت!مبايةبانه،اسدقدما*j،.ْ.جناحا

.،)1011(؟رجل

بالشكلا!()نركاالالهجمم!داعضاءوْلصفالتالثةالتعويذن!

الآتي:

وحدقتيهـما،)ننليل(j()انليلالاز!لينهماعبكيهان3

ا!سنانه.)أنتو(و)آنو(الاأعيئردفيه،)!(ين(الاله

تاذانيه،"صبتو،)7؟9(المى--"مةا،دكة1هي

،(أدد)الا)"ورأسه!(3يخا-دام)و(،1)الا)كين

.4)؟ا/91()نبو(الألهوصدره،)مردوخ(الالهو!قبته

،a and Assyriaأof- !abylon..ا5ْقzatاْةrow, The- Cول(5-)لأ.لهأ،آغ

p.702

121,it.، !.014 .. ref. CT. IX0بم.A Jeremias) Op(1؟)1

انىإبى-عالتيالسمبمةالاَلهةوالأثصوريونالبابليوتعبد)117(

(Pleides)،تشنجناتلةإ،سمالمعرونةإئجماتا

نينوى!نبالفرب"خرسباد"مدإنجةفيط!جدو-دوقد

د-ما.لعبا!شصصاكان

+ia,."كه4 and Assvrian Religionإإoاكإ,e Bab5ظ. .H Hoo(بم)11

لا.-.هـ



ختممنفااسطوانيةاختامعهةعلى)نركأل(الألهصوروقد

رجلصدرالىرمحهيسددوعوفبكايظهرالاولى()بابلصلالةاىيمود

ختمويوجد.مقوسا)911(-.فاالاض-لىبيدهويرفعالارضعلىواقع

سيكااليسرىبيد.يمسكومو)نركال(الالهفيهيظهرآخراسطواني

احدلىويضعذصربرأصينتهيانفىعيئذاصولجاناوإيمينهمقوسا

تسهةنثتا!ضهدخلفبةوفيدحمفحءإ!.تطرحرج!علىقدميه

اقترنثفتمدالمتاخرةالمصورفيامأ،12(له)ْمخصحةالكتابةمناعمدة

"بالضياطين)939(ْسطوافيةا"1الاختامعلى)نردَ!(الاا،رسوم

قضيبفيتمثلتففا!()نركاة،لالهاقترنتالتيالرمونرأما

راسلهبحمولجمانلهيرمزلَات-لما.("2أسكلبرأسينتهي

الحيوانلَانو1ه،134(لرمزاايضاالمهارقةاء!برتوقد،29()كاتنين

)26؟(المجنحة،لاسدالآشوريينعنهاصيهورمز،12(ا\سد)د1بهالخاص

(911 Custavus.AEisen, Ancient Oriental Cylinder andother)
60.description,07.p ; NoجSeals with

,tch6 rd, The Ancient Near East in Pictures02.0)!.!!أ James

699.rsey,691))9 05 383 ; No!هلخNew)

1769(،".391,rSeals, (Lonlon-!،121)ءأ .H Frankfort,Cylin)
-olsof the Gods in Mesop122)يون .E Douglas Van Buren,6،)y

otamian(amoR.الا!,,1)177،054591

d(123)I؟1..."145.؟

(Ibid.124).كار016
125)".لم70209 .M Jastrow. Op.Ci)

,3.0691ramا) Gods, Graves" nd Schola.!.! (T,ondonلاتا.د!بم.)126(
.252"

-302-



المحانمعنألاشوريالاهـيىيا4)رفياني!ضارء)1ورإتوقت،ايدما

الملوكيةتاجْمحتمراملكيءرشعلىليجلسنهبئ،11اصسطرا:ا،س!ال(

وردقدانهمناواذكر،بهخاصاصولجاناط-يهمنيدب!لىويمسك

للالهالسيفامل).بأنهاضكموصابعضفيال،نرد)الالهذبهر

ناالىبالاشارةالى)نركاالالهرموزعنالحديثواخختم،انلكل؟)279(

الوقتحتىيزللمالذي،)المريخ()289(لَأنبةاقترنالذكطكبال!!

.وا!اوتاحربااسهاالروه،!عندأتو،واث-باتوتنقترناالحاضر

:لى،كافر)،نه71دةضيبا

العهدنسبقفتراتالىاصلهايْتعود)نركال(الا."ءبادةان

إرامهما)تل29()كوثى().إحدينةرليساالهالَان-يثانمدلبمالبابلبم

فيالمتعهدةالمدندورلاتا،حدفااساسيا1إشا*رئَانتالتيحاليا(

انهالا130(صشقل)ْ!قلبمالسيادةمارلىتوف!الرافدينواديبلاث

الأقلينةعنهماوا.لاشاراتمجهولةلفامحيلْلاريخفاظاتدلكمن)،نرغم

هاجمها)سنحماريب(الآشورياخلكانشلانعرفاننا،!-ندرفيما

فيهاواضرماكسليمعلناصر(-زنرْثالىالمسصملكهاواجبر

يحر!نةالمدهذهفيال()نركاالالهمهبدلَانالعموموعلى،النار)913(

00emu.933) ian Liturgies and Psalms, pولنجة*.غa؟27)نِي.--آر

1601,,XIVفي،.fe!01+. CT

29605،!of Assyriإ.T.. ( O) + stead, Histor128(4.مل(

فةا!!دولاصمطررة"-!ميترةص!إبسىامدينةاهذهاسماقترتوقد)!12(

اإبالجية،الغليقةبةمحمةإ!اعلاقةلااسطورهَومي"ال!وزبة

اغصل.اهذانيايةقبلعنهاإخديثافيويصخأتي

60205،(013..M Jastrow, Op.Cit)
of"05!بم29/ Ass3 iaتإOlmstead. Histor!131(".؟3.فى(

3.-هـ-2



الميابمو،شجرة5حرفياويني)ميسلام(اوميسلام!-لأيبأسم

الالهالقاباحدمنششقالمببدهذااسمانويبدو)2،9(اليانعة

يأميسلام،"ذريةحرفيايعنيالحيا)ميسلامتايا()133(ومو)نر!لا.ل(

أور)سلالةءعرالىالمعبدمذاتاريخويحود،ميسلاممنالخارج

فيذلكيذكركما)شلكى(ملوكهاثانيبتشييد.تامحيث(الثالثة

ملوكس!انانالاضارةهذ.منوالواضح،ضوصه)ء(أحد

إ!دمدن،منتعتبرالتى)كوثى(مدينةالىوصلقدالثالثةأورسلالة

بنىبأنهنصوصهاحدفييذكر"لطش،امير"-لرديا،انك!ا.)كد(

متايا()ميسلالاله11لعبادةوضصه)كرسو(منطقةفيمعبدا

في"لكش،في)كوديا(لسلالةتقريبامحاهروقتوفي،39()نركالى(91

صادةمورست،الثالثةاوروسلااةالاكديةالسلالةإينماالفترة

وبالتحديد)سامراه(منطقةفيعثرحيتالحوريينقيلمن)نركال(الاله

ص!موصدالبرونزمنلوحعلىبغدادثفمانيكيلومترا"06،بحدعل

من!قوشةكتابةعلىيحت!وي(باريس)في(اللوفر)متحف

نفسس!هافيهايمرف"آريشن"يدصحوريحاكمقبلمن

منطقضانوطما،(شاوار)و(اورم!ش)ملكبأنه

بافهولجن،دجلةنهرمنالشرقالى،الئسالفيواسحتان

علىفيهـ،ع!ثىرالتيالمنطقةتلكفي)نرَدا!(للالهمحبدابنىقد

(TITC.132)،03،ثا.،

1.،(3 Ibid., Loc.Cit)
.G.A B6 rton, The Royal Inscriptions of Sumer and*

8-1.No.7: rev672؟.Akkad,(New Haven, 2919,) p

-6-1:18(134.Ibid.,254.n;No)
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ا!عابدمنطقةفيبهخاءلىمزار)نركال(علالهخصتلىولد،13()ثاللوح

مدينةاله)ننكرسو(الآدهةمتا!ذلكفيحله5)نر(مدينةفيالمقدسة

،)136(،بابل"ينةمدلها)مردوخ(و)اور(ينةمدن!،!!يىصو!1ال!-!

الأنهعباثةانتتتللبلادودينيةسياسيةعاصمةبا!لاءمبحتوحين

البابليةالدولةذكايةحتىفيهارتو)س-5اليهما)نركال(

،ايضا)38؟()ايسن(مدينةفيعبادتهمورصتيمما،")137(الحديثة

نائيد()لْبوالا-يراجاباىاا!لكنصوصأحدفيا.لاءخارةوردتوقد

الالهينمنلَللخدمة-شالتي-فئا،!بيلابنتهنذربمانهنيدس(زنبو

مالالهة:اسوةعبدفقدآيضوربلادفيأما،")939(.)سينو"نر-لالم!،

."ضشى،فلالمرتبةفير،،آش!هِالانهبعدتا"تي-ل!انتالتيانكبيرت

4الادمنكلعبادةانوالوافع.\(ثانليل")5ْوسين"u،"ننورْلا"

مافاقالآشوريينقبلمنكبماا!اط/إصتا/ز-،ر!أ!والاولنر!ال،

خومنيقربمابأنالقوليمكناهثمالمهوءاالبابليبن)9:\(ْءندلَان

القديمةالرافدينإكَيوابلاثفيالمرجودةواخزاراتأ-ا،دان5معبدا801()

مدىعلىالدلالةكافوحدهواهلذا،"نركاك،)2:\(للالهمخصصةكانت

!،nd3!أ,Ancient Assyria135)؟ Jorgean Laessoe, People)-

83.09("691

136).لمهـ!.فى0181 ARB)

602..!.it00بم )137(+ل!.*pOstraw،ا

H.-!)س!53حِألم.،2،.! Hoo.138(غ(

45.ge,Op. Cit., p916)أ؟ولق..E.A W)

".014)18،01.نم RBA)

The Religion of Babylonia and,:ةRoge141)ك!11؟7ثم Robert)

syria, (New York, )8091! 86."fول"

97051(142.ELBA)
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نءذكر.يجدرومما،القديمالعراقمدنفيدال،"نرالالهعبادةافتثطر

الاله1،شكامونا،الالهالكاضيينزمنفييطابقكانانه"نردا،ل،الاله

كما"ا!ر"منطقةفيالعربيةالقبانلعبدتهوسد،9(ةضندهم)3الرئيس

مديريةتنقيبماتعنهلَشفتالذ!)الثامن(الصنيرالمعبدذلكعلىيدل

الثانيالقرن)الضرمنآرامينصأتدمفيهووجدالراقيةانعامةالآثار

قبيلتانضيدهالةيوان"نر!ا!،معبداسمفيهوجاء(الميلاديالثالث/

الضرنيال،،نركاالالهطوبقوقد14(بلعتب،)ة11وليم!طهماعربيتات

مراوةبيد.صمسكوموواقفاتصورهنما؟يلضدةلهووجعت"هرقل!مع

النربالىعبادتهانتثصرتفقدالرافدينوادلىبلادخأرجفي"ما،ثقيلة

لّولا"نربماينةالقهيم،،العمدفياسطووردالمع!برانيونعرفه-يت

نص!وصفيذ-لر.وردحيثالم!محميددبعدماالىعبادلهواسترت

كأيوسبيرا"مينا.فيالفبةيقيةالجاليةايضاعبدتهمحما،1(تدمر،)50"مدينة

نقوش.نوجهمابدليلالميلاديالثالثالنمرنفيباليونان(اثينهمينا(،)

.،9(أك)ةمنايونانية-فينيقية

الاوللَانونشهرو!!كسليفءنهالمخصصَالثصهركانوقد

ومن"نبسانفيتبتدممطءالتىانبابليةالسنةفيالتاسعويكونْلرتيبه

ت!المشاعلرا!الشهرمذافي،نركال،للالهتقامالتيالشمائرضحن

54(143..M Jastrow, Op. Cit.,155.p;No)
الشمس،مدينةالضص،مصطفىعليومحهسفرفؤاد)144(

.(7491،بحداد)

.3؟ص،البابليينعندارريانةا،بوتيروجانثا()5

.t-Book of North Semitic InscriptionsظTe146)اظول .G.AKoo)

101058("091.fordظ)O

-002ب



منهالاولاليرموفيوالأشوريةالبابليةالمدنمحو)رلحبيوتفيانليل

يسك!بمنهعشروالخاسىالسادسوفيالهواهفيالتمروينننرالماءيسكب

تْاالىواضمافة"نر-لال،)187،الالهزوجةاق""ايرش-لَيكاللانهةالماء

الث!عاثراقامةيئسمدني!صانثصرمنوالعشرينالسابعاليومنiالشهر

.ايضا)148("نر-لال،الالهالىبالترانيمالمصحربة

*سكل:اوللمآلهةاتباع

منبالعديدمحاطين"ايرش--ليكالى،و"نركا،ل،الالهانكانلقد

وفي،والاعدادالاصنافالمتعددةالثسياطينبنوالاتبإعالصغرىالأ)مة

الاسفلالعال!فيالمرصدةا!تانويةالآلهةنذكرالبرتمنالموضوغمذ)

اليعالم.اع!ذاشياطيئدمومن

9-ة)نمتار"

ستينزمامبيد.و-لان8ا!ير)/مقدرالسومريةفياسمهويعني

"ايرش-للالهةالوزيربمثابةويحتبر)146(والاوبئةالامراضمننوعا

يحكلبأنهوصفهمعرضفيالاشارةوردتوقدلاوامرهاوالمنفذكيكالى!

يسيعلرالتيالاوبئةتسليطبامكافهوكان،ا(فىالبثر)ْعلىصصدطاسيفا

(147 .S Langdon, Babylonian Menologies and theSemitic)

888!.,Calendars

".88"(148.Ibid)

.75-67:،الاسفلالحاؤمالىعثشارنزو!اسحمورة!ا()9-

2:،الحالهـالاصفلغنالآشورىالاميررؤيا)015(

-102



الىفزولهاعند"عشتار"للآلهةبالنسبةحدثكماالألهةعلصتىبها

زوجة،خشبيشماكثاطسطةالالهةنسبتوقد،د\()1الاسفلالعالم

منانمؤنئةائصيغةوص،نمنارتو،بصيغةاحيانااسمها!.«9J(دال!)2

"كوريبو!يدعىمركبحيوانرأسلهاقيَنوصفهامحرضفيوورد،اسمه

وصفوقدهذا،وارجلهم)153(البث!رألجئيفتثصبهورجلامايداهاأما

ويثترض59(انليل،)ثاطلالهالمحبوب"ا.لابنشهفيالنصرصبحضفي!نمتار"

ففسهما.ال،+ايرش-كيكاالاامةامهنحثين)دد\(الببعض

-عي!ري!2-!بملة

علىوكانتا!،)569،"ايرش-كيكاالاسفلالحالمألهةكاْدبةومي

القادصنأسماءصثلالاسفلالعالمشؤونءختلفلهاتسجليبدوما

منالاولالفصلفيوضحتوكما،د\()7الافتراضسبيلعلىالجدكل

الالهاخت،كشتن-اتا"الالمةنعنهامي"بطة-صيرقي!داتالبحث

فيولرغبتها،بهللحاقالاسفلانعانماىنزلتانني)تموز(!دموزى"

جىا،منالمحرفةسعةمنبهعرفتوهاجهةمنالعالمذلكفيمحهالبقا،

مناكالبقاءفيوايصضرتالاسفلانعا!مآلهةمجمعالىضمتفقداخرلى

الىولهاقيؤنراندونالارضعلىعباد؟كااسترتبتماافترضماعلى

.ء7-67:الرقيموجه،الاسفلا.لحالمالىعشتارنزوال"دا()1

8513,;,.TC XVI81له،...ه.ii.,p152)ئأ..*،- Deimel, Op)

3:!الاسنلاصالاعنالأشورىالاميررؤيال!)153(.

512:918,... ref. ,.TC XVIا..نيt4)"!053أح .A Deime1(ثه

A.1!كيما.ل!5ه.،)س!."801 .W Bud!1()برثا.م

6).كاو.66 AG1(ز

)157(!".ل!ك.،17.+*
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مختلفةبالقاببعلة-صيري،8الألهةوتد"عرفت.ذبكفيالا-!الحالم

ادْاقعواْوا،الحقممة")158(الآلهةاتبةز5ولاوالارضالسما-لَاتبة!ت!ا

أما،الابمف!)العالمالصحرا،هـسي!دةحر،فيايعني"بحلة-صيرقي"اسمها

،()915(السماءكرمةأوانسماهخمرة)بالسومريةفيعني،)كثصضن-ابا،

(.11تو،)ْ"آثرلمبالألهةبحدفيما"الساميينعندطوبقتوت

بصموصالآشوريةاننصوصبصضفياشأراتعدةوردتوقد

شميرنصوهنها"بهلمة-صيركلط،الالهةلتمجيدالبشريةالضحاياتقديم

معتجاريةبصفقةالنا-لثلاث-خصالكبرىالابنةحرقيتوجبانهالى

ويرد،"فيملة-صىيري،)619(للانهةزصجيداالارزضشبمن"كا،عث!رين

تذكرحبثمشابهتحهد"منَو-كي-اللا،لدعىصهيد+ْيخصآخرنصفي

-:عبيدثلاثةبيعاتفاقعنيتراجعالذيعن

تمجيداتحرقأنيجب.الكبرىابنتهأَو،لَبرالاابنه"

الفاخوة)162(ال!ترابلمن"اميرو،معَديل"بعلة-صيركط!)

قبلالسابعالقرنبدايةمعتوقفتالعاد!هذهانيبدرِانهالا

.الميلاد!639(

3-"خم!-شبال،

وكان،بسرعة)احم!حرفيايحنيواسطالاسفلالعالمملاحومو

!58)1.ة".+172 )G

.ه.ص،البابليينعندالديانة،تيىوبوجان)156(

ه.ص،المصدرنغسى)016(

(161 .L Delaporte, Mesopotamic, the Babylonian andAssyrian)
203055(1291,ion, (Lonlon؟ivilizaع

(162.Ibid., Loc.Cit)
(163..M Jastrow, Op. Cit.")f35805
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ولد"خبر،باسمذكرهمرلنذدالاسفلالحالمنهرعبراطر"!بضمبيريؤم

بثصريتين،وقدمينويدين"نرر،ائرالطادأسيشبهراسمالهبئنوصف

عنالاغريقيةالمعتقداكتهف!!خاررن،لدورمتابهأكاندورهانوالحقيفة

الحالمفي"اخ!يرون".نهرعبرافرتىخةليتنوملَانوالؤممطالأمواتاا!-

!دْرةملابسيرتديالخلقةبشعاسودشضبهيئةويصررالاسفل

ومنلئهر)،16(6عبرينقدهإنقبلاجرتهيت4كلمنيطهبولَانوقبت

ايحدكا!فييضغوااتالنَلاسيكيةأدوارهمفيوظصةالاغريقاعنادءضا

وتدلهمضب!يرهعللهاجرة"خأرون"افليدفعوهانقودا*لنهمضندتىاص

داخلالموصدةا.لاخريقه،المقابرفياجريتالتيالحفرياتهذاعنلَشة)ت

افريقية.ا!ضماوفياليوناتد

السبعة:الايفلالعالمح!ب-لآ

محاطاكاقالاسةلامالماانا،لىالضلهذ(فيالاشارةشتتلت

رئيسالارلىالبوابةيحرصوكان.بوابةءنهاسووكلىفياسواربشمة

بابلاغيتومكانالنيوهو"نيدوهy"فيتي،المسسالحالمذلك!باب

اذاريشلهمال"ايرش-3يكا0للانهةالآمفلالطلمالىالقادمين.سحالم

للعالمالسبحالبواباتعبراياهممرافآصضرْلهاا!بذلكلهسمحت

ذلكافىنزولهاأسطورةفي)عشتار(،اتان!"للالهةحدثماو!تا،الاسفل

رأسله؟ن!؟يدو،وصفوقد.والآشوريةالسومريةإرواتءهاالمالم

.لأ(965طائردرجاليبثسويديأسد

(U)\والروءافيةاليونا؟يةالاساطيرفيالاعلاممعبم،وماووهاوك

A.'1ص.

.7:الاسفلا:الحاعنالاشورىالاميررؤيا)165(

-*"-



مع!رماتعنمتصلنافلمالاسةللابالمالاخروناسصت"ااحجاباأما

.ايرش-كيكاله،)669(5و"نركال،.اسطورةفيوردتالتىاصمائهمسرى

الثافية:اجوابةامنبد-األيالضعد!موم

".jلَشا!-ا

.له)679(زوجة!ننداشما"واعتبرت،فداضرمَاا"-2

ا.نر.لا،د-آ

للكاثت!"رموت.نصزالاضارةاجهاوردترقداااَ،اند،-4

.(9!8)ج!هزو5-لكانند"تعضبراو

."ندشباا"-د

.،ت!جكياأ"-آ

5-"ايشوم،

بالسومريةعرفوتالاصفل.ا-،لماآنمةلأ!-3محدتَيأاسمومو

الرسول"بأنهالمسماريةا!صوصاحدفيووصف،،خيندرساك"نجاس!ا

ووردت،079(نع!،)"الالهةميوزو-ت؟)916(الآلهةوتيرالبظيم

،16السطر)،الاسهْلالحالمعنالآشوركطالاميررؤيا!فيعنهالاضارة

طردتماويذفيذكروقد،اسالماذلكفيال""نركاالاإ،مستشاربأنه

اعتبرض-فقداورعلأما،الم)917(اصعاذلثحاكمبأنهالشرارةاحالاور

أ-7.-أ:1:طرصلاا(أآ6)

(167.51ANET.,)n

.Cit18(.!آ(

14105104 innel, Op. Cit916(ول.ول(

(Ibid.017)"ل!.142-

171).ةءول!ي:ة.311 CAD)
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)729،،الفراتك!رمجسدا،شبالا،ا"،لهكانةليماثجدةلنهرمجسداالها

أقدموردحيثتقريباالثالثالسلالاتفبرعصرمنذعبادتمورستوت

"اور،)1174س-ينةلىارتلهوكاننمه)176"اخمانافسوصأحدفيلهر3ذ

-كسزيط،-)"نن

فيلهإ175(أبا"ننا!و،الالهاعتبروقدا!""ايرش-كيكاالالهةابن

رْوجتهاأم،أ"نركالى")176ن!لهابنااعتبراغرلىآحيانوفيا!حيانبض

لمدينةرئيساالها"ننكتسزيد-ا،الانهوصدات،"ننازبوا")177(إكةإاافهـى

الحراقجنوبىفي"اور،منبةقروص"!لثصباندا،بهينةاسمهاورد

حرفيايعنيواسمه،11،سغل)789(الحالمآلهةاحدتونهالىاضافة

الاسفلالحالمفيدور.الىالاشارةوردتوقد.ية"ا)تالشجرة"سيد

بهالخاصالحيوانولَان،ؤب)97؟((د!دا*2)رسولاباعتباره

آ2تم8آ".ك!ول88.!--.َ.-----َ---

)173(ولS.ل!903.0

,D3eh!ح!3،3أخ+أ.3+أ\ا7!هع،أيمanي!3إ!ع!!!،،فىح i174)!ا Th. Jaco)

018.",llA tsar37بم !t Tبمof the Rul

,inIraq,ا"glasVan Buren, ،،+The God Nmgizzida175)ئا +9 . Do)

0Vol"أ,(London,891")4.ل!68.

،Paris(،abylonian, Psalmsج.S Langdon, Sumerian and)176(

091 (9، .! 016 ; 4.oN ... ref. Cuneiform Inscriptions of

:03,WesternAsia, Texts of the British Museum, IV

852:.No

(TITC.177)"05كلا

(178.Loc.Cit)
)917(ولح."."76
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كتخيهمنكتفكقعلىيختدبانسانبهيئةاحياناريصررالتح!بان

احدهمامخمفورينبتعبانيناشسومفيا)يهيرمزوكان.9(لم1)ْثعبان

في.فى98)خرلابا

داتابال)12،1(اسطورةفيا"يدلاننكثمشالا!4افالاشارةوردتوفد

العالمألهةمنآخرالهةرلقة!آنو،انسحاوالالهبوابةبحراسةييفنهفي

انعالمآلهةبخىوجودا-كافاْيؤيد.أمرومذا/!لموز"ا/،لهحوالاصمفل

كونهـ-عنالناصأفط،رفيقييراذلكيشللبأتدونالسماءفيا"،سفل

.الأمواتضالمآلهه.ت

خبو"اللو*-7

وصتوقد،القاب!!)183(أواخختطفاصمهويعني

.)184!بشريةواتدامواب-عبأسد

را-ىلهبأن

بالثبم"الموكلا،او،،الشرنصيم"-8

وتدمانويداتواجنحةطيررعسلدقمخ!إ

.1/،سفل)!89(ا3العافيواياباذهابا

يطيرومرإضرية

1()0أ!.ل!203113ة

.D Van Buren, Symbols of the Gods in Mesopotamian181(.ظ(

!!0،هول

02:بامسرة)182(

18()ث

)185(

18.،".G1()ك!ول

؟:،الاصفل/لحالم!!رىالآثالاميرر!يا!)

ه:،الادفل،لعالمعنالآضورىالاميررؤيا!
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اوتوثر"د-6

ووص!الاسكللالعالمفيالصفرىالآلهةاحدءقاطلقاسمومو

ويببر18("فىو،)آالطالًر!طرافش!ابههوآطرافأَأسدرأسلهبن

ايصيطلقلَانالا-ممذ6ان!حا،-َنيطات،)7\/1(!ايرسللالهةرسوا!

نأالابالغصصبتالعددمعروفيغيرا،ْ،سف!العالمشياطيئعنءصنفعلى

.."الشرير،اسمهومعنىإسبع)9،18(صددممالتعاويدمنالعدبد

1-"شلاك،(-

جسملهبأرْوصتوقدالاس!ل)989(العالمافيالصفرىَالا!ةأحد

.ا"1!)ْالخلفيينقدميهعلىمنتصب2أصد

؟؟-ا"مهو-!خو،(

أسد)199(رأصاحدصمارأسانا".".ضرعومالى1+اسمهوي!عني

11سولا-للوصي"-31

5ا-4يعةكاو lأتو،)299وييتو،"الاخرىلها!ماومن(،ه،باتالك"،

)186(

)1091

)1!1(

6:لاثالاص%المعنالآشورىالامير!وْياء

75.0.،(187 AG)

188)،.ول.)6691(.ل!254 ELB)

)918(".عول."465

6:لا،لاس.فل؟)مالمءنالآثءثرلىالاميرر:دا"

7:،مفلالاسلعالم3ءنالآ-!ورىالامبريارؤ!1

291)ا.."357 AG)

2-آ-3



اسمهاليهيشهيرماومذاعليهالخارجيىديضأناالاسفلانحالمفيووظيفته

الاسفل،العالمعنالآضورمميالاميررؤياءفياليهالاضارذتردكما

.(91السطر)

موجودةاخرىأ)مةالىكلكلامش،!موتزصفيالانممارةونرد!فا

،)299،لزوجته"انكلوهماصاؤء3.شاكئرعنهملانعرفا،سافلالعالمفي

"ننخرساكأ،الالهةزوجومو"شلباية"الالهوجردااالاشارةوردتْ-لما

الىوكألكايضاالاصفلانعالمفي،سومربلادخدصألم"أربعةو،أحد

."صموكان")491(الالهوجو"

*سفل:اوللم!ثياطين

اصنافثلاثةالىالشياطينالقمما.العراقسكانمحتقداتتقسم

فييوصفاعم2نكاالاولفالصنف،منهاتنحدرالتيالاصولحسب

بمويقصد،)59!(نو2الحظيمالالهذرية"بأنهالقدليمةالنصومى

بهم،البحثلهذاعلاقةو.لا،سحاويأصلمنالمنحدرةالثسياطين

عمتحدئتالذينالموتىأضباحوممبثركطأصلمناثانيوالصنف

افينحدرون!الثالثالصنفاما،البحثمنالثانيالفصلزبالتفصيل

صشهاوكانوا،مذاصديثناموضوعوهم،الا-فلالحالممناصلهم

بئرواحالاذىالحاقعلىالقدرةولهما،عدادواالانواعمخضلفمنغفيرا

)891(.كاا.++طه51

)491(أول".52004

(591,.H.W .F Saggs, Everyday Life in Babylonia andAssyria)
(London,691،)7.،ا18له

-092!ا-



لَص،الارصعلىتالمخلوطوإكلالاجمةل)19؟(ا"،نم:الموجودةالوتى

الاننيةاإلنحوعلىر!فهمال!يا!نحاؤاتأا-حدقذلكاثزضير

انالاو،اَسراثعمحمواانهما1

المهلكةألهابةالرل،عا!م

ذريةولازوجاتأكمورت

رحمةولاضغقةبعرفوناس

لدعالموالأنتضرخبنجيبونولا

الالهينماصبون،ا!الضافيالجافحهطَلخهو!انهم

اداءيا""ا

الآلهةعرضحاماوانهم

ويلوت.نهاالطرقفييقفون

انثدروكل،ضرانهم

وسصبمةدبعةانهم

شاعفة)"1!1(صبمةانهم

روكر.ضيءإفىْعاازالميقفآنيمكئلاةهـراتع!وكمانروايهحوزو.

عنهمةالحديثمههـمىفيالتحاويذاحدى

لَالطوفانيمرون،ا!سميكةااطليةاالاسوارعبر"

كبيتبيتمنيرقون

New)ول،Jastro *, Hebrew and Babylonian Traditio.4669؟،.(أ(

.York,1491 ,) f202.p

311،.،(791.ARBA)

ذاثيضاميماوزدوقد،14عنللتعبير7رقما!استممالاحظ

(اْت9*أ"9")عبارةصيهثإيونانيةاالطقوسية+صا.لاتالاستفي

!لكامث!ماحمةفيوارد11الاستحهالىمثل،14رقمعنللتبيو

."قدوروسبةسبمة11

-592-



مزلاج.يصدهمولأبابيمةمهملا

ي!لافاعيتانسا؟لالبابءجرينساونف!م

-لالريحذكحهمنوبرقون

نروجهاضئمنالزوجةبتكأعون

ابيهركبتيعلىمنالطفلويختحافون

ا!رته)891!برينمنالراجلو؟خذوز،

رهمjدءنمحانيمافيفتبرضنيهمتطاقع،نتالتيالاسماءاما

الآخت،"الاصما.تلكومن،ودمارأذىمننهيسببروعحاإخربا

(Ahhazu)،طا!لأ(لما!3)،بنخرا"،(ول!كاأهول)"بصالمتر

وكانوا،"ليئتو،)999(و)كثا.(Lilu)"بطان"او،الليل؟روح

للدماءسفاكة.والهيئةالخلقبشصةمسخةمخموقاتإ،يئةربم--كأوت

احدىتص!33صاوكانرا2(ا"لآلهة)َحت!وضررعامجومهافيسشتنيا!

فيالامرافىوينثعرونأساعيفطالمالفيةقططنيهاصمون!ر:ويذاتس

بيتفيالوباءويصاصنجمالطينا&صيرفميملأون،الخى!تاسطبلات

ب!هاج!ةمنهمصنفلَلءيختثمىالبشريهاجىونوءندما،؟)2ْ9،الاتان

يسبي!اشاكو،ف،ستهسبباويكونالضحيةجسدمنمحيئعضو

(891.ARBA.")f311.p
,heVivilization of Babylonia and Assyria991).؟؟*ح .M ,Jtstr)

f242.p.

الالهاتذعنالحديثعندالاو!!الفصلقيمالا!خاهومو)002.(

سين8"للا)4مهاجهةمموعنا،لاسنلأصالىماالى،دموزى"

5السما)في

)10212".05ول2 GB

-32لآ-



اخوتىارواحالاحيان،بعضفييطابقنliالذي)تَو"!اتووالصداض!

طابقوهو)"اطعو،والصدريهاجم!ألوهو،:مالبلهيهاجم(اضصريرةا

الفصلفيعنهاا!حديتصبقالتييرةافيالاشباحأوالمرتىأرواحايضا

الصدأمراضب-ب"رابيصو"والخامرةيهاجم(اجحثامنالئاني

يسبب!لباسَو،والمزعجةوالرؤىالكوابتتسبب"لبرْلو،والشيطانة

بضقليقواصرنيناتاممالاسفلالعا!مشياطينآ،تو3(ْ)-ْالصرع

ا\شارة1تردحيثا.لاسفلالعالما!.موتهمالآا!ةتنررالذين،البشر

مبرتعن"كلكامش،يتحدثجتءكلكامش"ملحمةفيذلكبخصوص

")2ْ3(ْمنيوصترجيمشيطانظهرلقد":فيقورنكيدو،)uصديقه

مؤلاءكان،للناسالاصمفلالمالمضياطينملاحقةمنولنتخلص

"أشيبو،صنفمنكامنيوجدحيثرمكلي،،بيتيسمىبمعبديلوذون

النافيالكصلفيالئريرةالارواحطردفيدورهالىالاشارةسبقتوقد)

2(الثصريرة)،ْوالارواحانشياطينطردمراسيمباداءيقومكان(البحثمن

التطكير)2ْ5(5!بطفوسءختصالَان!رملَأو!صنفمنكاهنبمساعدة

لوحيوجدالشيا!أينطردطرقعرالضؤالقاءفيا،كمهالموادومن

س!بارب"في(deلخْاجاحامجموعةضمنالانموجودبرونزكلط

مجسممرعبشجطانرأسيعلوءامصورةافاريزنلاتةعلىويحتوى

،."اياه،"آفو،الاتهةتمثلرموزتوجدمنةالاعلالافريزوفي،النحت

السبحةو*ششىءولم،سينلم/والالهةشار،/ثو،نبو"وa"مردوخوادد،8

آ02أك!-!."392

!"ثن!!ههير-كن!ا"بصصأ*م!جم!ةتهكأ-.!يم؟"!!ضآ!به!؟+-:؟بر

7:الثانيالعرد،اكامناللوحة،شَدكامثر.لمحه"23(310

لأ،"أ"هـالا!لدية22ول+وفيالسومراةفيالمراسماصذهوتسس)403(

,Copenhagen(,Pallis,The Antiquity of Iraqمء!ولSvend)502(

5ا)6."607

--لأ؟3



حيوافاتكيحةينشباطسبإمةمنلشإهـمبصوعةالناليالافرثزوفي

مد!حيثا!ياطيئكرث!صممادربوفي%رحاضالصْلبدوايزالافىوفي،مركبة

يرتدفيك!دهىطرةحاعندرفصْنيةء1محف،ء،لى:،برحةْ.كمابى؟لىالثمخمىْ

ينماة،مصباحعليحتويامذبحيرجهوبجانبهسمكةرتيخنة*فملىثوبا

خرو*هـلألَامنآالمر.بضشأشوعند،ارَتعنخفاشيماسضيناأحدوقف

وفي،الممدداز"مخهىعلىالهجوميحاولاتفينث-محإئيهتصدبهضع

واطعمةماهةوقرةمدحنانص.ضهطرفنطتقهرثب-يبدوالاسفل

-تباكفلاقناعهمالل،-ياصنماقدمةكرابينلَالتانييبدوفتنوعة

"لبرْلو"اطمم!هأةالشيطانةالمضهدرسضفييخدربينماالضحهةمهاجمة

صدرهاءلىوتدأنعبأناكايدصنيدللفيامسطَتوقد"لمشاتو!أو

يربفىصمانظهرعل4،ركبتلنتوقدمنْدا-يي!ايرخحانطبوحْنزير

المشهدأما.واتص-مراخروربطانمىلىوتلفه3Uانبقيبيرشورقفي

يبلالذيالهجينحالئىيطانضهردصريرت،ىفيقتثر-حالقة،ئيالحمثل

اكخلصطرقعنلَنابيدلملومناك،اطرح)3ْ6،او-4ءفاخبسمرأسه

مالصفالتيْالتعاويأاحدىتتضينجها.لاسفلالص)مضياطينملاحقةمن

مطلوبانهاي)بالموتاخهددخصانثىيمد!انرهرأ!+،لرتلكفييدور

العالمالىدجدبهالشياطينمناتباع!ابحتتالتيالموتآلىكةفب!من

باداها!خاصائلَاامنيقومالفجردوت.صدجماء!هويمدد(الاسفل

يلبينما"ضشى،الشىسالهالىالسجودومتكاإخاصةأالشعائر

شجرةفيهتوببيتالىبهويذمبحضنهفياجدياالمرصىالشخص

علمحاوابيالمرلضالر!لبمديدا-مناإلممامنايقومحيثسمر

بذبحيقومثمإفبحهاءهـامتظاخئسبيبرخبرالر-لرفبةويسىالارض

2!-)6*ث!لمهـ-بول!!-6:25لم.،أا---------.؟
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ارجلهزوتوضعثياباالبمييلبسذلكوبعد،برونزيبخنبرالبممي

عماصةعليهتوضعثمرإسهمملالزيتويصبعينا.وتكحلسناول

بتعريدةإ،،منا!يرئم-ينفيإلبيتدتخلفيويوضعضاسالضخعى

يقومالذيللكلانثوبهالمرينىالثسضيعطىوبعممامراتثلاثخاصة

الحدادباقامةيأمرنممراتلعدىارحل،5سارخاصوتهويرفعبندبه

بالاضامفهتوجدوكانت.ذلكبعدالشخصليشفيالجديبدفنويقوم

شاليصنعانمثلشمامةحالاتفيمماثلةاخرىشعا:رهذاالى

والواضح،الموتىقن)فيالم!عتادةالمرا.صمموفقويدفنامريفىللشخص

لبملهاالاسفلالعالمشاطينتاعكانالمراسمكلْطكمنالمحزىان

)2ْ7(الاسفلالعالمالىواخذ.لاماْلتهجا!تالذىالخجصعنببديلْنقبل

نصثالا.امجدياانبديلذلككانسوا.

الىالاشارةمنلابدا.لاسف!الطلمشياطينعنالحديتختاموقبل

ش4"بالباحتونسما!أوفدكاصوغيرحمشملوحفيمكتوبةملح!ة

ملك"نر!لال،إلالهمدينةومي)كوثى،5عدينةالىنسبة،الكوثيةالخليقة

مدذ"!لن!،الاصشاذاوضحوقد،(الاشارةسبقتكماالاسفلالمالم

الخليقةقصة"وبينالملثهذهبينماعلاقةايةلاتوجدبأنهطويلأمد

ضاريةحوبتفاصيلذكرعلىفيدورمذهملحمتناموضوعأما،،البابلية

المالمشهياطينمنجيشوبين!مين"نرام6الالَديالملكبينماجرت

ص!يردكماكالطيورورؤوصمو-لبةاجسادلهمكانتالذينالاشل

علللقضاءجرارةجيوضبارصمالالملكقامسنواتثارثوخلد،اسحمة

الذهابقررواضيرا،للابادةتتحرضكانتتلكجيوشهانالاالشياظيئ

فاستمدتخريبهامنبلاد.انقاذنجيةعليهموالقضاءلمحاربتهمبنفسه

1e Laura Goff, Symbols Pre 8storic Mesopotamia702)شا Beatri)

56-134091.000 ref. TUL. pp6391.كاا(,New'Haven)
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الشياءاين.علىإخصرإلإزمةوالىالهعقدةممواساسالثسحأئرواتملدرب

وقائعسجلعودتهوبه!.عا!يهما!خصاءواهزيمنهممنتم!نواخيرا

ومن،4لىء3سفيأ!"!نركاالالهمعبدفيوصعهاألواحءدةءلىانتصاره

ال-انر!لا،1الالهلاْتصار-!دىالالمْلكن3"الاسطورةهذانمحموما1،ارجح

فيماذلكتفص!لسبقوقد)ايرسر-كيكال"5ا،نههاسهاضرتهماعلى

11توئىلا)لمدينةيةالدفياةمَانةالىترء-انرالا3صا0أاغصا!اهذامنس!ق

.2(ففممه)\،ْدمال،لر/الالةحهايةفيعتبارها11

دورهابالىة،لاشارةالأسةلىالعالمشياطينعناحد!،-اوفختت-ا

متل،آ!ئحة!الواسوا،العالمذدتأفبانوتءيى،ميح!ءمالذينلةل

مالا-قشهفكمةاجرتامنالاو!اءعملافيصثتتالأ)دموزكي(ال!له

اقء،لابخذوهانقبلآيد!مءلىومالاناهخلالاصالعال!شياطينقبلمن

لسانعلىموتهاتالاض،ردترداكذي)انكيدو(5-ء!بننراام،الاموات

.،)2ْ9(منيوصرقهرجيمشيطان!ر)اقدر،نه)كلكاشى(

2853.3.,enzie,M! th of Bab1ylonia and Assyria802)ظ .D.AMac)

7:الثاننالحمود-الثامناللوح.!طكاشىملرصة)!.3(
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الرابعالفصل

(ءأ.دجنانزيةوأ!شعائرالدفن!-رق"

الا!يةنهبته"

السواقي،تجهاواط

عليهبالسواد*شبرقشعتأ

1(000االبسلاليندبكته

س-.ئرا؟من*شوريينالملووا!-

-اباهيركليالثانيجون





لاالددنمواخع"

عنالتحهثمنلابدوالقبورالدفنطرقعنانحديثتفصيلقبل

فيا،نسان1استيطانفتراتاقدممندْالموتىلدفناتخنتانتيالمواضع

الاثريةالمواقعشتىوفيالبابليةالحضارةسقوروحتىالرافدينوادىبلاد

بدمابضموهىالقومستتداتعلضوءا،"ت!ذلكلانالبلادصنهر

الدشنمواضعتحديدالممكلنومن.الاحياهبحالمالامواتوعلافةالموت

-:الاتيالنو!

المساكن:ارضاتتعت-اولا

الامواتادافنفياتبعمااقدميمثلالمساكنارضياتختالدفنلعل

ص!فيالجاريةالتنقيباتكثمفتحيثالرافدينواديتمأريخفي

البالنينمنلسبعةعظعيةعياكلتسعةطنائحراقشماشفي(شانيدار)

اتجرفيوذلكباهـ)ر،ندرنال(الممصسألافساننوخمنودطفنين

الاوسا)خديمفي.الحبالمع!رار،وا)نيْلمودالكهفمن(51

اكحئممفها.الذكطالمنفبراُ!-حانوقد-مض!سنةأثا06صالي-

النياندرْلالممناولئكانالامر؟باديفح،صويخ!)رال!الأستاذاومو

دلكبعدنفسه"جدازتالا،الكهفساقفصنالصخورلانهيمارني!جةمالوا

بعضمواضعفوقمرتبةالحجارةمنلَداسم!لَتئسافاههرأخرامرامام

ؤحتىبل،الحمِوانيةوالصظامالادواتبحضءلىبقربهاجمثرالضالهياكل

مدفوفةلَلا!كيابعضوكانت)1(الخشبحرقمنا؟حاصلانفحمبحض

إجدار،شا!مففي()ت!نياندرتارانسان!.كورانلورواتابآر1()

.(\969،بغداث)2د،سومرمجلةفيحمودتجميلترجمة

.27صه
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لاحدها.بالنسبةالحالعوكه!الاحجار"،نثالرةاخلإطموه-()8وهي

الانسانصداارْاكتثسا!هواخذهلءالتسيخانر.(92(زثبرفماطعينطءو

العيناتهـح!ميمالبتْكماالوردمنلَميةمعهدفنتقدt(إ:دارضا)لأألى

دنيالاجاهلَنمساتحتالدفنومورص،ْانتبر)منْلراباك-وذ!

موقعفيالد!نطرقفيالنالبةثهَألصلَانتحيتيىإ-تاالحجرفيالعصر

السكئى):(بيرتارضياتتحتيحعرفبرفيايىتيلحدات)جرموا

؟انصوانزه(ْت!في(،)الحنتلسظان:،بنسبهالحالفلكو

ايف!!)6(البيوتارضياثدحتالأطفاقسَهياز.لأْخصنرتا)حىونة(وفي

.العراق!7(جخوبفي)المعبيد(اضلكصلىمني!نة)-ض،لَذدكوا"لبعت

فىاربيقأغا()قالمجبلفىْاليمو!ارضياتتحتالدلناكريمهاْلبعترقد

ومور!س.ا/(الوركا.ش)ادورااانعالدةالبناليهالحبفاتافيأثوذإايخصا

فيانسلا،توجرعصرمنابتداءا)نفر(مدينةقينفسهابالطرياقةالدفن

,hanidar,7913.)كط.ل!174 (Londonأظ،Ralph.3 Solec()+

15405/.Op.Cit،3(ا".كا.لأ،اهحح،1أ(

لمجه.ل!"ء

صد!\ةالة!.إمةالحخصاراتلاريخيثمدمة.إاقرس")4(

03س!ك!xcavatioك!اأث!tإ3س!l6ا )%)PEl-W.-ill.ْإ)&hT-B.Abues!ه"

,Report-1946"in Stuner9بهم - sawwan. First Preliminaفى؟

23.25(!6913".3311,)dالأحيما"

1ost Ancient E6 stءثلأw Light on thبمإ!لا.hildبمordon6)0بم )V

908.0،52(،1,Lo-don)

121".".Ibid()-

سومر،!اربيلفياغا؟،ليحتلرا)تنقيبلال!وف؟به!بهت،م)8(

2 C(6-5ص"(9691،)بغدإ
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حيث؟()ْالاولالسلالاتفجرعصرمنذ)كيث!ري!مدينةويْنقدير).ْ(أقلْ

كانتْسواء،المنازلغرفارضياتتحتندفنالموتىجثثكا/نت

فيالقبرموضعوكان،للدفنخصيكماشيدتغرفااوالاحيا،غرف

القبراضلاعمنجدرات!!قضلصينتكونحيثالزاو!ةيحشلالنرفة

ة!فيأكثا.)99(الطابوقمنواحدةبطبقةيبنيانجداراتيقابامما

الىالعائدةال!وربمانفيهاجرت،نتىالتنةيبات3ضسفتفقد)خفاجة(

ارضياتتحتموجودةبسيطةحفرخنعبارةكازتالس!سلاتفجرعصر

عيةاتنامبعدفيهااعتياديةنجصورةالنكناستمراشىالبيوت

منعد!ا(،وولياليوناردالاستاذاكتثسفزاودأمدينةوفي،)!9(الدفن

سلالةزمنالىبضهايعودبيوتارضياتباْلآ-هـتحتالمحقودةالاذبية

معاصرزمنوفي،)13(الكاشيالعصرالىالأخروالبهـعضالنَالثةأور

هيال!فن)أشور(أمدينةفيالمتبمةانعلريقةنأنتالنالثةْ)ورلسلانةتقريبا

مشيدةعاثليةأتبية1فياوبسيطةحفرفيأماالبيوتارضياتتحت

في(نض)فيالبيوتارضيالمتتمتالقبوراكتثصتوت،بالآجر)14(

جداوفقيرةقليلةكانتازماالاالقديمالبابليانعهدالىئدةالطالطبقات

وليستعبيدأواخعقبوربأنهاالافتراضاثيعمماياتهاهـ-شرفي

,E.McCown,)6791.*ا141 in Nippur,!, (Chicago9)ي!ا؟ول Do)
(01 V.G. Child, Op. Cit., ،)48A

,Ch.Watelin & .S Langdon, E* cavations at Kish. IV1(8)أ.ل
.Paris,391."،)471f)

Houses and Graves in the Diyala+12)محا Pinhas Delougaz,Priv)

Regioول1(؟بم.cago,68691.كاا)7

13)."ا.+164 )G

،C14>.ول.,Ibid)
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فييفترض.،علىآنذاكيدفنونكافواالذينالمدينةسكانمنللأحرار

.خارجما.)15(اوالمدينةدا-لخاصةإرمقا

غرتالمنزلاحإىنخصجصعنوا!ر،لياز)نملدُ،لااق،وازثافع

وولي(ليرناد)السير.لنقيباتلَشفتبمامالىتنناءبئ،-صطَننهمناطرتىلدفن

من3!ذلكاواكئالئةاورسصلاأةيةإداااانحاثدةائطبتعاتمن)أور(في

فيوجدحيثا(اطيلاد)آقبلالتالصالقردالىر،ريخهايعودْالك!الطبفات

موضع.جهاا!يرةبشتئنا،اإجممبىت،أ(ط-رةنفكمنتفريبابمتكل

aلم!اءإنليبحر".ض!ثَلألمولىلدفنخاص + m) ly Cha3ة)

عرفتبحدالبيتخطميةفياخص!عفاويضح،وويالمإستاثيسه:"شَصا

غر!باقيعنلختلفضيقةْطوي!ةعروةبهينه:يَثَرن،مباشرةالضيوف

منعمومامطَوناحنزا!انحينفيفقطواحدطابقمنلَوفهايالمنزا!

وا!فرمةفهايتيهااحدىيموص!دبابمنانغرفةعذهأءويد--ا!،خا،قين

ثلثالمساحةحواليلغص!!سقيفةْلرجدالهالاصساحت!محظمفيمسقفةغير

وتحتللصنزلالمقارإ!نلجدارمدضقالسقيفهوموضعللضهـفةابكلية

حفرفقدالدشقبواما،للب!ضرودحرقةللقدورماندةترجدانسقيْفة

الجزتفيوذلكباْ،جرالرصوفةامغرفاركيةتحتندميىاوفدمبعمق

عنهايفرغ،بالعظامنت"ى-القبوهذاكانوعندما،انهرفةمنالمكثسو!

التياظامافييتمثلذلكعلىوالدليلليجانبهصغيرةقبورفيؤلدفن

اخحلىساحةكانتوحين،واحدفبرفيمختلفةهياكقلعدةوجدت

ارضضاتتحتالموتىبدفنالمنزأ!طمكانيبدأالصغيرةربالقبرتمتليء

شانرلعدةفيلالش!3بهذاقبورعدةوجدتحيثالاخرلىالمنزلغرف

+ا.ئز.يلاشال!حة،"،Op.ش!0it"ل!.147-.

,raham,84ثبما.)6.ش.802 (Lgridon8ثآ rd Woolley, A1ة nئأ.لاهب

_--26.2

(1)ئه
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يخيب.لاانيصانهعلى،الخاصةالدفنغرفةعلىاحتوانهامنبالرغم

فياندفنشرفينالوالمعبيداولخدمفكونقدالقبورهذانبالناعن

مثلاعلىالعثورعدمانووليالاسخاذوين!زض.!اص)17(ا!كل

أوط)افيالفرثيالعهدمثلالاخرىالعهودالىئعودبيوتا:ةالمصلياتصفه

البيرتفيذَلكو)باب!(لمو«()ا!منتلفيالمنقبةالحديثالبابليالحهداو

قصيرةفترةبحدائهابناانقطمااعالىصببهيرجع،الكماثيا!عهدمنالمحدودة

داضلالموجودالقبرالىا\شارات1وردتوقد.القدي!1،1(البابليالسهدمن

.KI)بصييغةالعَتابيةالنصوصفيالبيت MAKH)مصطئحوهر

دمدذاطنا.لاشارةسبقتوكما،(العفيمةالارض)حرلىفيايعنيسومركي

بصيضةبالاكديةيلفظوكان،اصاالأسغلالحالمعلىأطمقا!مطلح

(kimakhu)،النصوصأحدلىفيالبيتوبينبينهالفارقرووقد

-:الآتيبالشكل

8)9!(ْللاضطجاعوالنفريحللرا!البيت"

اذافيماالجديدالكالمالىالبيتملكيةمعتنتقلالقبرملكيةوكانت

.البيوت!2ْ(وضراءببيعالتملقةالوثائق.ني!ستدلكماالبيتأبتيع

باعتبارهتشخصطفيمكنعوائلهممساكنفيالموتىدفنالىالدافعأما

عل!معلبفطرْنهمففوعا!ورهاقدممنذالانمصمانسلكهاطامتدادايمثل

ع!ائلتهمنواحداالمتوفْاعتبارفييستروانماللانساننهايةالصرتفهم

الامواتدفنفيالاتجاهانأيإ،وفاتهبعدحتىعمنهايبصدانيتبغيلأ

بخحزادلاوليسىالحاطفةتحركهاتجاهاكونهيعدوإلاالاحياءبيوتفي

استنتاجماْيمكنمصينةتفيدئمنبوحي

112-6.Woolley,Op. Cit., pp.7).لأ Sول

18)أ.."216 .S .L Woolley, Op.Cit)

(91.037CAD., Vol.8; kimahu:)p
..79"1(02.Ibid)
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الملكية:الضورفيالد+ن-ثانيا

منالمنوكبالموْلىخاصامل!جاامتيازاتمث!الطريعةهذهمَحانتوقد

ةا!القصورفيالدفنموتهمبسد!همتمرريىالفاصمربيننباخ2الاأو

الف!سورفيالدفنولان"اط!وكخدخةفيلرنهودهمرْلمينالهمْلكريما

علىالرشلدااتقدكانواالدينفأناصدوكباخاصماامنيازادَنالمدكبة

ا!صوراالامتيمازهذامنبحرمونبالقوةعنهاونزلالاغتص،بطريقعن

حولياتفييردممامعرفتهيملاَخناماوهذ)،فةشذالئصرعبينالملوكعلى

لبعضترجمةننقليليوفيما،باب!بالأدحطَمواالذيناخاوكبعض

-:هذاكلامنادوضعالتىْالفقرات

ذبحيليشط)32(ا-)داصلامة+من21(رجل)!ا

اطلكقصرفيدفن.سة71فةرحكم،بالسيف

العرشمغتححبير(لم)23(ز-يامكن).الثصرعي

لَمحااولوهودشباك-س!بار"اسمهيكونانالارجحعل211(

يراجع.ت،ط18ًلمدة-وقدالتانبةابحرقياالقطرءحلاْلةمن

بخصوصه:

J.أ4ى .A Brinkman, A 2olitica1 History of post- Kass

1152Babylonians

)32(

23()

.(م.ث917ظ-ا-19،1)الاوش13،ص"سلالةملوكآخرومو

!صيغة(.14،أول))السومريةأثاخلراثباتفي3سسذ

((Eamuk)!سفزرَخمسةممةلحكمهوذ-!ء)(مومو!

يئنن:،إخامىاالبحريا؟قطرسلالة

m,in.ا72!.ه ANET5.3+عِأ.A .L Opp

المذنبيناوئئرعيينال!يرالملوكدفنبئورمالتقليدهأ!ا"نوالواقح

الاش!ارةنردحيثايضاالعبرانيينت.دمتبمه،كانالملوكإرمقافيلم

الملوك/اخبارالقديمالعهدمنالاتبةالنحوصفيذلكبخصوص

02،ث24:5،الثاني - 18 : TN.
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ئن!ثفن،اشهرنلاثةلمدةْحكم،)%،ضر(ابن

.خاضر(ا)24!-)بيتغدير

-:مايليآحرنصتيويرد

2(ستيرْرتنلاثلمدةحكمآخي(-نادن-)كاث!

القصرايىلمإلةمنا"دقلالة.القهسفيدفن

سنة23ْلمدةحكموا

حكم،آنجاشي(بنضسي(-فىشا-)يولمش

.مر!وخ(-)اتطرذهرؤدفن،منة51خدة

صكم،(بارْي)بن(صرأو-!ودورى-ثارننو)

الشخص،؟فها:نضقامو(-ىثصر).صنينلمدة

..!يل..قصريدكن،اضقرئلأثة،!ةح!م

كئيدفحن،سنواتستلمدة!م،عيلاملبلاد

."!26!اعثرعيالمك10قصر

(آضص-صر)بلادفيالملكيإالقصرفيالماوشدفنتفهجدمورصوقد

فيال!النالمل!حيالقصرفييدفنونالآضوريونالمدِك3،نئرذأيضا

حكمهممقرانتقالبعدحتىحاليا(الث!رفا!)!لعة)آثور(العاصمة

مواخمعفيالموضوعمذاتنالكلاملتفصيلوسنهود،الحاصمةهدهمن

ال(الذيبانيبا)آشورالآثموريللملكنصاث-هنا.الفصلهذا-نأخرى

بأنتوحىطريقةالمملكةفيالعس!سيينالقواداْحددفنءنفيهيتحدث

3, Chronicles Concerning EarlyBabylonianط.W Kin.24)هـ )L

،6-3:11.Kings,Vol. II, (London,,)7091 .p 52 ; Col

عنه:يرابم،"ا!.!2سلاالآمنوهو)25(

.A.272Leo,mieh!neppO ANET., p

11-7:King, Op. Cit. .f53.p ; Col. II.26).للا Lص
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يردحيثله)27(تكريماالهلكمنبر؟مراخلرالةصرفيدفنالقائدذلمك

يلي:ماة،نيبال(-لمآشورا!اناسانءلىالنصفي

مميرهإوم!لم-شار-)نبرالقائدلاقىاليوم"

الموضعفيسيدفنانه،قصريفيوابهةبجلاا!

وان،موضعهمنبراثلاأنيبب.أحبهالذي

طيبارجلاكانلقد،بهيمبثانيسمحْ!ْحدا،

ضطجعزويموشخصأممياتلتهواذا،وثجاء،

بعنفولحاماءسيضبالملكسيدهفانقبره

.8)28(إيرحطولا

:للامواتالمخصصةالمقابرلطالدؤن-ثالثا

-:ممانوعين!وص

اقبورامنفردةتكرنائياماومي:المدنداخلالموجودةإرالمقا-ا

داخلالحاراتمنالخاليةالاماكنفيمتفرقةبصورةفيهاالامواتدفنتم

من)طف(1دورالىيعودالنوعلهذامثالواتدم،البيوتوبينالمدينة

ناكما92(.البيرتلابينيتمقىالمودفنكان-بثالمعدنيالحبركطال!ر

ال!،ئدةالطبقاتفيوذلك)شر(ئبنفسهايقةالفرهذدباباثاتمالامناك

فيالحالهوكمامنتظمةمقابر.صورةاو1؟(الةلىسملمْالباةلمربلدحهد

-H..W Johns, Babylonian and Assyrian Laws, Contr27(.بم(
24603.r sمحا؟and Leعاعه

6-nd Ass28)ول Georges Contenau, 3 veryday Life inBabylo)

".2166691("!yria, (New Yor

,Childe!.كا112 New Light on the Most Ancient East.92).ح )V

14703"(03.D.+. McCown, Op.Cit)
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بلخالذيفي.ا):قت-الان!اضطبقاتفيبرةلاوت)إ!نىة!أ-يثر(Wأ)

احمحابدصورامنئيةالثىاشجنوبيةالجهةفيالكائنةايئحلقةفيارتفاعهافيه

هذهالمنطقةاستملتسنة045مدوالىالحينذنكومنذ،اكرينصالي

الآشوريالملثنصوصاصا-مننهرفاننا!صا،)11(انقطاعدونللدفن

توجدلَانتنهفي)تبلتو(نهرئيضانعنةيهإخحدثالذي)سنحاريب(

.بة!ضانه)32(النهرث!اث(خر)ماخاصةمقبرة)فيتوى(مدينةداخل

الممن:خمارجا(!ممودةالمقابر-ب

القديمالعراقفي!السكةمناطقخارجاطمقأبراطا.صتصطااقدمولعل

زواي"قريةسكانلَانحينالوسيطالحجرياسحرْااانريخهفييحود

الطبقةفيوذللثمن!ماقريباثانيدار3عففي"-تاهميدفنون،جس

أرصدو،صمما!بهقامماالىهناونشير.الكفنص)33(من(!ط-1)

عبلوجعلوماالقبورنجضفرزواحبثالحبراقجت:بفيالعبيددورمن

ضلعنكتابيةْاثصارةأقدمأماالمكن)34(ْحاراتخارجمقبرةصيئة

من)/ااورومأجينالاالىجمائدمخروطعلىمدوننصفيتردالمقا)رعذه

منتث!رةكانتالتيالمظا)منييصف"مشلاملك(السلالاتافجرعصر

فرضالمبالنةالمظالمللكبينمنولَان."للحكممجينهقبل"لكشدفي

:.النصفيير؟إفالمث!رفينببلمناموْلىدفنعلالضرائب

)031(

)33(

)34(

بف!اد)22،سومرفي."اوشفيالملكيةالمقبرة11،مننب

.68ص،رضميدفوزياروكتورا:جمة،ْ

(CAD,.32);8;كل!أثم*"لمماص:أ،ل!.371.

186.ص،السابقامص.در،باقرطه

277ص2،السابقاطحمدر.باركنه
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(العودةبحد)جمتهتكاالقبرفيالميتيوضععندما"

وكان،(رغيفاأوعثمريناربدعمائةجرار،رخبزهسِبع

.UHولك!ول)اهـ INN)ن35(()داوال)!نينايااخه

كامنوكان4وسريرأَرأسومسندواحمأو.رلاًالثسير

()36!ا! LU. DIM.MA،منواحدااولى"5بأخذ

.،)37(الضعير

من"اوروكا-ينالبهقامماالىبحدميماليشبرالنصويصتر

ثلاثالجعةكميةجعلةكضت.الرسوممذه!يضوبضمضهااصصزحات

داكانالتيالشعيرضريبةوالغبرغيفالمانينوالخبزفعطجرار

الىهـانالذيافسير"او!"وخافض!ياخذها(ك!).وللأ23أطة*ول

وْلجدر.(,')ففصاهB!)ثلاثةافيأخذه(LU.DI،لمل!ولول)

يش!لالاولهصنفينالىضسمما3،ناصقابرامنالنوعهذاأنالىهناالاشارة

)الاله(هـقصبالمسماةاثمابرصضفيشهلوالثانيإلاعتياديةاالمقابر

.،)93(انكي

كانتالمدنخارجالموجودءالمقابرفيالدفنطريقةانهناونذكر

وكذلك4،له)ْاللاحتةوالنتراتالاكدىانعمرفيو-،صة"نفر،فيمالوفة

الواقهةالنجادكانتوالكاف!اكفالقدنمإيرالباالعهدينلى*اريدو،بْ

الكهنة.منصنف)35(

.ونرتم!ياس)36(

317!..1(37 KS)

السابقة.امميهففيساويمااى)38(
!.88.،KS

D.)نا.،،47 .E McCown, Op. Ci

2!2-

)93(

)04(



فىيعردمتنوعوؤخارعديدةنقبورمحتويةالمدثنةمنقريبةمسافةمملى

النصوصفياشاراتعدةوردتوقدهذا،(ة)1العهدينذينيكالىتأريخه

وادفيبلادفيالمهمةالمدنببم!!والخاصةخظمةالمفاهقأبرتضىالكلتاريه

."كوتى،)2:(وسبار،091"!بابلمثلالقدبمةالرانرءدين

مستقلة:اضر!ة!يالدفن-رابعا

ء!واثلبعضشيدتفدلَانتالاضرحةلهذهلماذجوصلتتاوقد

الغر:منالعديدعلىلحتويإماخاصةمزاراتتحتانثاننةاورسلالة

الراقديندُل!ممرالنذوروتقدمالجنائزية!رالشعاصيهأ-صارسكانتالتى

الماممية/ا"القبررموضوعفيالمزاراتةهذهوصفعلىتيوسط،اضرحتهمفي

الفصل.عذافي

،(الد!نوطرقالقبور"

قسمينالىأولياتقسيمماالقديمالعراقفياةبورافقسصماتيمكننا

يقةوالضؤيهاا*فنرالذينوالاشخاصومحتوياتهااشكالهاحسبوذلك

-:هماالصنفانواعذانذلكبهاتمالتى

العامة:قبور-1

والملو-الحكامغب-"نالناسعا"مةصيها)بفنكانالتيالقبوروص

-:اه!هامختلفةوأ"كلالبأنواعوكانت

سومر،!اريدوفيالحامةالاتارمديريةحفريات"،سفرفؤاد)1

.225ص،(7،!\،بغداد)،3

estament in the Light of the42)غ .A Jeremias, 3 he Old)

319.AncientEas،, (New York,,)1191 Vol. ,I p
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البسيطة:القبور-آ

لآحْرقبرمنإتئاغيروبممقا!ربملى21وليسيصبمئطَلوت!ممر

صداارْالقولويمكن،مختلفةباوضاعف!حرمافي،صد؟-تال!وعانت

وقد،القديمالعراقفيشيرعالَنروالاف*!االاالدمهوالمبورمنالنوع

لحة-2كانتحيصْالص.انللفيانفبورمنءالنوهذامنالعديدوجد

كما،سم)43(ه32-.بينمايتراوحوبحمقمفتم2شموفبمفجل،،لبا

انهاالامختلعةوباعماقمربعبثصكلتكانتاور"،1لىيم.؟"شبوشءدةو-دت

في)!امشاب!ةقبورووجدت(افدام)،ثحمسةىحهعموء.نريا-تكنلم

الخصوصوجهوعلىوأحدع!صسأكئراصإش!سا-بء-التا:ايخما)لااور"

ختلفي4لاشخاصهياعلهـلىدبكاعروقداة،.يمااىليالباا-العيحلاأ!

كماالآجرمناضض!-لنيةصهإوباسق!مغطي:صث!،)سبهضلَانوالاعمار

القبورمعظمكانوثدأحداها)5،لأْيفطيلارْخشبيا!حآْلار31ضثى!ت

البسيطثالنهِمنالفديمالبابلىالعهدمنا.تْ،حه:افيعا،:طعرالمي

)46(.البيوتارضياتنحتم1ره.-.5!لأربينمااءصاذياوْ،را!حتايف!

الآجر:اواللبنإاكيدةالقبور-ب

عئرالمعببهـحيث*يرراف)عر!ثاضهِاعذاعنو"صلناماا؟رر.مولهل

uا+\7ا es- soof, ،، The Excavation at50111اة!ء؟1-لاأأ.طظا،ثا.زاول

Sumer, XXول.)1159!.ا.أتاt Paelimi.n. 'u y01؟ا111!ا!أاافي-s sawنما

136،؟.!hdad,،ا؟لم6يم).را.نرفي

),tumerians,691ا)ثهكأ.ح6 ! ew York1أ.حافي ! T!ك.L Wooiley

1(.118,.McCow7 ,n Op. Cit.2.إD)

اد.1)51.1ا؟ي!.9و/"3الى.(إ-أ،.،فى.ث!8

--؟23-
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قبرينفييتمثل3صا"اريدو")47(فياممبنمنومبنيةمنتظمةقبورعلى

باؤلىءنيختاغادْالةبرارْومذان،ايضاالحبيددورمن"اور!فيوجدا

ء!ونهمافيالدورلنفس!والعائدةالموقعذلكفيالمكتشة،البسيطةالقبور

السقفمنهشيهالذيالاجرباومبطن،ختظمضيقحوضبشكلمحفورلئ

بدايةيمثلانالقبراناع!ذانيكون(ناوونيالاصتاذويرجح،ايضا)148

مقهرةفيئعاشماكارْالنرعافيأنغير،(ثاخنطةة)6اءلبيناجنبي.صد

كانالمائةقبورهاعدديناهزوالنيايفاالحبيددورافالعائدةاريدو"5

"-ليش،فياكتضتالتىالضورانعصا،ا،جرإْد(1منمئنميدامحظحها

لحجممطابقةعموماانهاالامختلفةوباحجامبالاَ-رمثىيد-معظمهافيكانت

قبورعن"نفر،فيصتالتيالتنقيباتلَشصوفد.دقريبا)1:(ألجثةْ

اثتأريخهاتودفيلخ!!و"و"اريدو،و،في،اورلَتشفتاالتياضلكابهةشما

تاريخمنمتأخرةلمهودو-!تىلهالتاليةوالعهودالقديمالبابليالعهد

آجرةبسمكمثسيدةجدرازكاوكانت،الفديمةالرافدينوادىحضارة

الشرقيالبخوبالىإسالغرأضسمالامنموجهةامةعابصفة"فبوروا،واحدة

بالاجرمفطىكانمنهابحضااتكمابالاجرمرصوفةارضياتلبضهاوكان

تو.منها)52(واحدقبرعلىالنخيلجذوعمنغطا،آثارتظهرحينفي

"أضور،مدينةفيالبيوتداخلالآجرإوا!لمبنمنالمشبدةإقبوراو!دت

227ص،السابقالمصدرباتراصه471(

(48-.L Woolley, "The Cemetery of Al- Ubaid"", in UrExcav)
1740132791(,ol.،1 (Oxford6لم،tions،!

(94.Ibid., Loc.Cit)
.Childe,Op...ه121 Cit.05).ح )V

.Ch.873.كار. Watelin & .S Langdon, Op. Cit.51)ر )L

91105,،.McCown,Op. Cit.52).ئز )D
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!"بدلاكارالف!نجكسرةشبنمبوراث.ضةام!ايصا)("((أنصرصاسأ!أسلعةز

،.(دثلأجر)ا

لاقبية:ا-ص

لمر!!لاالمنهباكنثصغهالذيهوالقبورمنخالنولهذاانمو*جواقدم

افكابمةفيتقاسالنيالمعفودةالاقييةمنعددانتشفابث"اورلو

الارضيةفيطولاأقدام6وعرصاافجاتوسبعأذ-امآjحفاعاارأقدام5

منن!،فب"طبافاتمننةملَأسعه،دْلهـ،!انتوالىقففي!او،أقدام5و

دما.(البنا.)!فيبلاطاالطيناست!ع!لىوفدالمداخلاطتدرنالأجر

-كهالعاصف!ال!عبوصوءجهوتفا!لموكدذنفيانقوإةالاقبي!استعملت

موضوعفيعنه،الحديثللفمصتلىرستاتي،مورا،!ْا"امديمةاا"،ثورية

الفعكملْعذاقيالملطَية!القبور)1

بيت:القوا

يمالفالعراقفيالدفنعند"-هـألبطرفتأتممنعانتلقد

كما،احصرانبامبطئقبرفياصوشةتدأفىأناوالع!.بءنبحصرا-لفها

ثسبية)56!،دعائمعيلىبتثبيتهاالتوابيتصنعفيأيضماالحصراناسنعملت

!حرةبدإ،بهساحيانالتبتاتهـتىْجث!تبهالفالتيال!!وكافت

حصراستعملتوقد،د(زاور،)7رمقفيبمضهاعلىعثرالفحاس!من

,London(,3!esopotamian Archaeolلألى,Ha.ndcokك!شأ.ئيPer3()فأ

191ا)2.ط08

(54.81Ibid.,)p
(55.Percy .S Handeock, Op. Cit."."71f)
".369"Woolley. The Sum xian.(56)هـL

37.016591(,Urof the Chaldee! ,a (New York,57)؟ T0/Woolle)
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طبقهأثارعاحهاووجدتالضاانصوات،لىفىاخولىجثثاففىالضب

فياستعملتطريقةوهيا)9،5(بهامثئلإلآلتقازكايبدوانقيرمنخعيكة

الىالاشارةمنا)صددهذافيلناولابد.ايضا)56(كيش،5قبوربحعنى

استعمارمنالغايةبخصوص6()ْالقدامىالباحثينبمعضافترضهرأقي

الىيرجعونهاوالتيالقديمالحراقفيالموقىجثثلففيالقصبصر

دورالىاستناداالقصبفيتوفرد،يفترضالجثةلحمايةسحريةمعدرة

كماطموسدليلعلىيستندلأرا"كيولكنهالطوفانقصةفيالضبكوخ

لص!نعلديهـممتوفرةأيهمادةيستغلونكانواالقدثاءالعراقسكاناق

يدرانأوبالتراباحتكاكهمامنعبقصدالحثةلفلمجردأوالتوابيت

اس!تعراضمنسنقدمهمماألَنرشناسمنخمحماوهذاوأرضمتهالقبر

اصذابقيةفيوذلكاصقديمأدراتثيالمشحملةالتوابيتلافواعشامل

.الموضوع

التيتلكالق!برفيوضعهاحيئالجثةح!ظفيالاضىالطرقومن

قلبلامرتنعةالآجرمنارضيةعلىيونحعاخيتلَانحيت*اور،ف!اتبمت

منواحده!صلعةمنمنا!ىبغطاءيوصعر،ون!انقصبمىبحكيرويغطي

آيخةمنترإمايوض!ثوماا-شةالتكطبهلَافبويطَونئطعتينأوانفخار

القبورفيالجثثلدملانخشبيةالمحفاتاصتعمتكما،وجرار)61،

"خفاجة،)-.+(فيالم!ْنشفةالقبورمنبعث!فيأ!الحاهولما2ضثنابدون

الفصل.هذامناخرموحعفيستبيننما"اور؟و

s.289- of p-- Cit., p-ك.B Ab-!8)--3-ص - El- Wailyة

81.Langdon,Op. Cit., pة.في!.h Watelin.95)تأ )L

,c.kenzie.ا،.؟13 Op. Cit4ثةلأ(06.Donald)A
(61.445.S .H Langdon, in ERE.,)p

62)كمCit.10).ا67." .PDelouga)
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غراحغايضاالأظمظدفنفيالسلاا!استعماتالجرارالىواضافة

.)73(البيوتاصىارضيةتحتسلةفيوردفونطفلهيكلعلى!خفاجه"؟ب

العراقلسكادْاوحتالتيصالقصبمناخترضةالسلالانهروالفاا

منتحاكياستحمالهابدايةفيلَانت)ك!الغخاريةالتوابيتبصنعالقديم

ألىاتطورتثمومن)73(السلالشكلالبيكمويةواسندارتهاضكلهاحي!د

عثرالتيتلكالفخاريةللترا)يتالقديمةالنماذجومن،مرتلمةا!اشكا

واالواحدالمترحوالييبدغبفطردانريبثس!صلوهيالعبيدمقبرةفيعليها

سم07وحواليطولاسم06-.14إمنيقربماتبنبقياصاتبيخوي

11"نفرفيلهامشابهةتوابيت)ستعهتوفف.7(ارْانماعا)ثلمم3وهترخما

لَماالاحْمينيالعهدالىاستحمالهاواسضمرالاثورقيالعهدكبقاتمن

فيترجع-اريدومنبالقرب-"اللحمزل5و"بافي!فيلهامشيلاتوجهت

منوأعمقأوسعبا!اا.لاولىونميزتالحديثالباالميالحهدااْلأريخها

)73(ْالثانية

انسهد.نابتداء"نمر،فيالفخماريةالموابيتمناضلوخظهـروقد

الباحثونعليهاطلقوقد6بعد)77(فيماشائعاواصبح.)76(الآشوري

Bath)هالغسيللاطستمصهلمحالمحدثون tub)طستلمشابهته

بحافالهامت!يزةالنوعهذامنالترابيتولَانت،شكلهفيالغسيل

تو.78(واحكلمستقيمضلاباستثناءجوانبهامعظمفيالمشديرة

).72ا.،401 .P Delougaz, Op.Cit)
,0riansثا6 p73)حا .L Woolley, The Sum)

174".1،0(74 .L Woolley, in Ur Excavations,Vol)
91105،.McCown,Op. Cit.75).ئه )D

17405"(6#.Ibid)

445".،(77..S .I angdon, inERE)
174!.t،،05أحMcCown, O.78).ول )D
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"اور،مقابرياطوشلدفنالخشبيهإيتالتوااستعملتوتد

التوابيتمذهمثللكونأن2ْالمحتصمنانهسا،)فارا()63("شروباك،و

أهـلاحظيثال!البابليالعهد!الىالعائدةلَيش،"قبورفياسشعستتد

الخثصبالاسفاالىوبالاضافة.آ(فيها،4اطخثسبأئاروجودمنقه!ها

ءخفايم،!قبوراحدفيعثرو،!ايضاازطيناستحم!إتوابيتاصنعفي

اسسعملكما،6،)دطينيلابوتداخلا،لايمننجبهعلىممددهيطلعل

يْالةخاراستعما!اانب!والواقعالتوا)صنعفيواسعن!قوعلىالفخار

-إدْءافدينالراوادي"ذ"ريخمنتديمةأزمان!الىيرجعالموشجثث!فظ

لدفناستحملتلمالاطف!لدفنالامربادلىهفيالفخماريةالجراراستعملت

فيوضحالتوأمينعظميةياب!اعلىحسونة"4نلأعئروقد،ايهحاالكبار

كا"نلَماايضا)66(،انفخارمئصنيرةلطاسةمههماووجدتالفخارمنجرة

كبيرغفاءذاتلَبيرةجرارفييدفنوتاربيلفياغا"!شاليجفيْللالاكفال

لدورمعاصررْمنفيوذلكالاخرىفوقاحداهمالَبيرْلينجرتينفيأو

الا!اللقبرتستعم!اتيالجراروكافت،انجنوب)61(الوركاهـفي

الطفلفب!اويوضعواسحةفو!تولهاالشك!هـويةمنفردةبصررة

الوضعوهذا)68(الرحمفيالجنينوضعيةلبيرحدالىتثمبهبهيئةالمتموفى

)66(

)67(

6()A

.S.Lan.،!.ة8 rdon, Op. Cit&لأ.نأن.ولفىاء،الأ

.Ibid..Loc. Cit

.P.701Deloug!,z Op. Cit., p

(ل!اثة

6!()

)65(

.ص.21.السابقالمصدر،بافرطه

.!اربيللىاغاقالي!تلقبورمجموء"ا!،اننالصيرشاه

64ْص،(01671بغداد)27،سومر

،،اربا!فياغاقاليجتلفيالتنقيب!،الصوفآبربهنام

صلا.5ص،(V'°\1بغداد)،25،سومر
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صددةعقيدةعنيمعبريكنلمالبحثمدخلفي4اوضتانسجقكحا

شييتمالدفنكادْانمنذاخبو،ا!اضيقوافماالقبرفيالباسةا!ضع

وبرور،المجرارهذ.فيالوضعنفساتبعثمالقدي!ةالدورفيالكيوت

الواسهةالقبورليحتىمتبحاعرفاالجنينبوضعالامواتدفناصبحالزمن

يخميكنلموانحتىعليهفعودمايفيرأنالانسانعلالصعبمناذ

المبا.لاتمنلأكثرالهفنطرقنيبوضرحالامرهذاويظهرلدلكالدافع

حائراافيالانساالحقلامامهمايقفحالهالموتلكونالحياةفيالاخرى

يمليهتصرفايتصرفانحينهاالانسانمنفتوقعلايحعلنامعامذعولا

والمنطى.الحقلعليه

عترفقدللدفنتستعمللَانتالتيالمزدوجةللأجرار،،لنسبةاما

ضممانهيفيهاقستعملالتيالطربقةوكانت"نفر،فيمنهاالعديدعل

فوبسامنتلتصقانوالبثريالهيكلن5جزهاالجرتينمنراحدةكل

انالا!بعضوفيمختفةبزواياتمملاحداهمااناوأسيرابثسكلأما

الذكطبالطين)صختومامنهاءددوجدوؤدالاخرىمناصفراح!.اعماتكون

الطريفةهذءمتلولجتوقد،لَبيرةفخاريةبركسر،و(فوهتيهمايغطي

إلميالباالعهدتلملأل"الوركاء،وفيالكاشيالعصربدايةصنذه"بابلني

7،،آشور،)ْفيوكدلك،لقريبا"976الفترةنفسمن"الدير،وفيالحديصث

بوصعالجراراعذهفيتوضعكانتالجرتةاتالىهناالاشارةونجدر

بصورةي!ش!3ا)جرارتلكفيهتدفنلَانتالذيىالحمقاما.القرفصا"

تجورفيالالحامركماواحدامترعنيقلولاامضاراربعةثلىيزيدعامة

.الكاشَنى)71(الحهدالىتاْريشهايصودالتمي"اور،

911"..(itلألم.ل!رمشأ،McCow6()فى.ئلأ.ول

80.Op.Cit., p,!ظنهHandc.07).ك )P

.84avation, Vol. VIII" p!71(ائأ0ش!ممرئ(
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تنطىكانتانهااوالنخيلجذوعهناغط!يةالاحيانبعضفياستحملت

متنوعةاخرىاغطيةالىاشصافةفوقهالقلبالنوعففىمناضىباصاض

وجدتوقد،بالقيرمطليامنهاالقليلالبحضووجدالطيناوالفخار"ن

فيوالحهيثةالوسيةالبابليةالطبقاتفيالنوخهذامنمنعدادةنرماذج

"اور"فيالفارسبوالطبقات،اللحم"تلفيالحديئةوالبابلية"بابل،

منالتوابيتش!هورْأخرنوعالقديمانعراقفيظهرثما."الوركاء")76(و

ال!عهدالىظريخهفيالنور3هذاويعوداطمصرجشكلهفييثسبهالفخارية

مثلالقديمةالمواقعمنالعديدفيمنهعديدةنماذجتلىع!روت،كي11،ر

منهاالحديدوكانه،8(وغيرها)ْآشور"5و"بابل5و"نفر"وليش""

التوابيت.اصذهعلىالمصورةالرسومومن،البارزبالنحتو.زخرفامزججا

صورتوقد"نمر،بالتنقيباتعنهاكشفتمنهامجموعةعلىوجدماتكر

اليشىبيدهاصدرهاتغطيعاريةأةامراالبارزبالنحتمنهالَلعلى

عهـلىمنثوراوشعرهاملنصقتينرجدبالانتوا)يسرىباليدوفرجها

ويبدوايضاسطحهوعلىالتابوتجانبيعلىامكررةوالصورة،شَفيها

اخرىترابيتزينتلَما،"!فينوسالاغريقيةللالد"تقليداكانتانها

اريكةعلىص!ترخ!فارسبصورالوركاه"5فيعليهاعثرالنوعمذامن

الواحدالتابوتعلىالمتطَبررةالصررهذهصشلدأنتو،قدحابيدهيمسكس

هذهمنواحدلطَلوكانالبارزتالن!منبظمائربيت!افيعاضصولة

منهاالجسهلأدخالكبيرةالشكلبضويةاحداهعافتحتانالتوابيت

وقد،الكلسمنبملاطيلصقغطاءعليهايوضعواطئةحافةلهاوتكون

أصدايحث!البارزبالنوتبر-ممزينوعوالاعطيةهدهاحدعلىعنر

911"!..Ibid

.+حهـ166.-
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صفيرةوصغصاإهبدونشركتكاتانانيهانفتحة15أ،فاه)81(لىاغرا

التابوتمنالضيقةالنهايةفيموصعهاويطوندائرقينحهض!ش!فل-أطا

استععلتقهتثَونربطاك!التخةاهذهعرضئباإرا!ااختلفتوقد

الصنيرةالستحةمنويخرجرطيهيرفيحبلبواسطةمنهاالميتلسحب

التوابيت،مناكوعهذافَىنوعموثما،الكبيرةانفتحةمنادخالهبعد

الحسارج،لشقلناةمحايمثل،سانجاأشرتنماوبرضو،ش!طه-ب!كما

نأالمحت!لدمنااكلرييالحهدقبل)خراقئيي!ر3افهنمهلمم!ناو!

بلادفيالسائدةتقداتباولعلاتةهَلاتبنهداجع!ا،علىالباتثيطَون

.النارعبادةالخموصو-"وعلىالنمدبمةؤ،رس

ألفبر:دواتجاههاالجثةوكع

الرالْدينواديبلادءىْعديدةح8مواف!جرتالتياشنك!باتانتائجأن

لوضعمحددةبقاعدةالقدما.البلادستناناكتزامعدمافبوضوحتشير

مثلا(حسونةدورمن)انصوانتلفكل-،،لجاههمااوالقبرفيالب،

اتجاهوكادْاااعرفصااهيالجثثعليها-د؟ناككيالظلبةالوكب"يانت

الهياكلمنعددالىاضافةالةربإ29،(الىأوبالجنهِالى)ماسأءبالرأس

تجررفيالموجودةلليياكلالحائ!دالاْلدء،5أما،الثمرث)3\/(الى"موج!

-grain.!أ Terra- Cott- from- Nippur (Ph 1084 ph8-شثأ Leon

0391.34p),;لا2380.4

('A)االموس،الص!-هـانتلكتاضنقيبا".الصوفابوإ؟خام+

،1/191(،بنداد)،2ث.سومر،"(67!\)الرابع

34-4.ص

B.205.1نا Abu us-soof, Op. Cit!83)ط .F El- Waily)
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إكياكلابعضوجودمعالثصرقيأ84()ئشمالفهراربيلفي،اغاقاليجتل"

"اور،فيالمكتشفةالهيا!لبحفنوجدتوفد،انشرق)دا،(تومرجهة

الايديوعظامظهررهاءلىباستقامةممددةالعبيددورمنتؤرخوالتي

منأ/ضمكانأىلىيظهرلمالوضعوهذا،ايحوضى!موضوعة-يها

مطو!)87(بوضعمدفوزةاخرى!لمياوجهتلَما،ْالقدبم)86(العراق

الرجهافاممرفوعتانوالذراع!انالجسدمعحادىزاويهأاء!الراديهيشطَل

الطريقةكانتوقد.)88(الهياكلاتجماهيد2لتحدعامةقاعمةه.ضاكءتجنولم

دورأكي،الد:رلنفس!الساندةْالفهورفي5؟ريدش"فيا.لامواتدفنفياتخبمة

ومبنيةمهخظمةفبررفيطهورهمءلىبا-تظمةالوتىيمدداْنهي،الحبيد

دورالىتاريخهاف!والعالْدة!اولى!ئيالمنقبهلَلانهياأما.)6\/(باللبن

علىاغلبهاايديوض!توقدجانببمبوضعمدفونهوجدتفيقد3،)09(الور

والارج!الصدرباتجاهمائلافيهاالرأسبىوكاناخرىآنيةأمهو،1قدح

وكانت،)99(الحنكمستولىفيالركباصبحتبحيثبتسدةمطوية

امامنحنيفصصفبوضعالجثتتمددان"لَيش"فيخلدفنألهالبةالطريقة

الرؤوسمنبالقوبالايديوترفعللجثةالايسرأوالايسالجانبعلى

(At}هاربيل،فياغاقاكيجتلقبورمجموعة"،الصيوانيشاه،

.66ص؟(1671،بغداد)،27،صومر

.51-05ص،المصدرنفس)85(

)86(!،.ل!ح."161

451.avations,Vol. ,I pشاin Ur Ex,87)؟خ .L Wooll)

(Ibid.88)!.كا174

)9A(

)!.(

.237ص،السابقالمصعر،باقرطه

نصر،جمدةدورالىلحبكورتارجعهادوهـر!رتاثالاسوكان

.البا-شيم!قبلمنبعدعرفقدالوركا!دوريكئلماذ

f161.19)".+.ه )G
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الجثصاتحاهاما،منها،لثصربيخما!يتلَاْنولبدواخداحاتمسكواعي

.لاضلى)39(جئةمنختلأفطوافماواحدايكىفلم

الجثثوضعان"-ليش،فياسحا-يتاالبمابليالعهدقبرركثويلاح!

واتابوتفيتدفنالجثةلَانتلحيئالدلنضريفةباخلاثمحنففاكان

عليهاقصيراابوتالتا-لاناذاوفيصااعهرعاعلىمحدءنكونفانهابهنفطى

الغالبالوضعفارْتابوتفيالجتةلوضعلم191ا!ااع!،الىىالمركبظْلرفع

.طولها)39(بكاملبتمديد!ايكونلها

ع!،العراقشمالىفي4كورا!تبهفياجريتالتيانتنميباتدلتوتد

نانلاحظاننستلإحااشاالا،الجثةلاْلجاهمو-دةكاعدةوجودعدم

الشمالمناختجهالخطامتدادعلىموجاثاتهالجنثمنلَبرالاالعدد

اوالنربالىالث!رقمنباتجاهممدروب!عخ!،اضسرذكياالجنوبااالغربي

علىتمديممالل!ثال!،لبةالوضحيةناشنهو،الجنوبالىا!الشمامن

فيأما0)64(الايمنالجانبخلىبعخصلحأمنهامددحينفيالايسراالجانب

وض!عيةالىتاملبئمكلانتمد!منانجتثاوضاعاختاشى.لقد"آضور!؟

اتجاهانكمما.الساقينتقاطع"أوالصدوركلالايدقيوْلقاطحالقرفصاء

شور،25فيعةماكشفالنيعَلالهياضمنومن.يكنْنأبتما)د.د(لملَلالهيا

01والآخرإنلربخ!احدماللدننْلانعأئليفبويهيالَلللالهوجدت

الرجلمددوقد،مثلويةانلاثةهولااصية،رانويلاحض-،لامرأتبئ

يْىوعثر،الايسرالجافبعلىالمرأْسان.ددتبينماالايمنجانبهعلى

81.Langdon,Op. Cit., p!ور.ن.L Ch. Watelin(مر)9

)39(،.ل!كأ،،مأ.)1..

011.ationsat Tepe Gawra,Volث*!ه7لوKohler,E49)ا.Arthur )J

(Philadulnhia,91ا)نأثة.ل!77

riittevon,2."47-ا Assurكاr and59)خشأ3اقيمغ Arndt Haller, Di)
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عثرانذي()اندريهالمنقبافترضتأْلفةاابيضاهادةأئارعلبوالة!أ

عظاموجد.توقد،الجثثبهات!فانتإاكى3غاننلابقاياباْنهاعليها

.ايضا)69(القبوداخلدخاريةوآنيةمختلفة

القد-الحراقفياخجزأالدفنوريمةممارصةاىصناالأشارةوتجدر

فيْسلاعتراذ،البحتمدضلفيعنهاالحديصسبناقيالعاريفهوص

نفيلو!تكمادصنها)79(قيطالب-أةلَلا!ميابعضعيلىالصوات

العبيدبدوراق4لأريخهايحردالني)الاربجية(ممبر.ةفيالطريقة

لمبمتدفنصلالهيامنفقطالاطراثاوالراص!لىمعينهاجشاءكانت

عيبرالشرقطريقعنالهعراقافوردتارخنريتههدهانويبدو،القبور

أجزاءعلىتحتو!لفبورأزارهناكرحدت-توالهند)811!بلوجستان

القديمةالموا(قعومناجسد)69(ْااعنهماءسا:ربدونالهياتلمنمعينة

المجزأالدلْنطريقةاتباععلىواضحةأد)ةقتمتوالتيالعراقفيالاخرى

.1()َالقديمالبابليالعهدمنلؤررفبرفيوذلكور()1نذكر

الجنائز!ى:لأثاث

على،عصورهم!قدمومند،القدماءنالرافدواديساتاناعتاد

اشماه1الموتىمعوالاسطحةوالحديواللوازمالحاجياتمنالعديدوضع

.Op،.نا."178 Ci,+69).ظس!كا!4+ك .P .S)P

B.Abu.،ثه2.0 es- soof, Op. Cit79)ء!ظ F. +-1Wail)

63.00("691,ods,(Londonخ،،:s,The Ancie!ش.U Jam89(.ول(

,andthe Sumerian Problemإrcheolog99)ول,.H Frankfort)

بم(hiظ+شأ)915كأ!)272.كا

onsوْلcava01،،ل!طم,Cruishank Rose،ا+ول1ر،"1فىأ!غ.E.L001(.*أ(

6،ما)++كهـ3ثي"س!أ7به!"،11771198،كاا)

ول36..م
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فيبلادالمختلفةالاتريةالمواقعفيالتنقيباتأسفرتفقدمناومن،دفنهم

تسميتهايمكلنالتيالموادمنومتنوعةكبيرةكمياتعنالرافدينوادى

اقع.المواتلكفيالمنقبةالقبورمناستضرجتلكونهاالجنائزيبا/لاثاث

عنمفصلةمعلوماتمنالموادللكلناْتقممهاتيمكنعماالنكروبغض

التىوالادواتال!ماركيتطورمموءستوىالقدماءادراقسكانحياة

البحث،هذابموغموععلاقةلهليسمما،اليوميةحياتهمفياسضعملوها

الاثاثضمهااشيالموادلنوء!يةعاماسفراضعلىالحديثفيفسأقتصر

يلقىانيه؟نمامنهاء.!شخلصاالقبورفيوضحهاءنوا!فزىائجنائزي

ومنذ،مارسواالذينالىمَاناولئكعنداطوتمابسدعفاندعلىالضوء

،)رْاوى-جمي(قريةوهو،الراقثحمأنيفيؤرويمستوطناولظهور

لسكانالعافةالقبوربحضفيعشحيثموْلاهممعالجنالزيالاثاتدفن

عاى)شانيدار(كهفلْط!كا-8)تذال!فيوامو"ود.القريةتلك

الىفتاةالحائمةالقبورأحدففيصمةدلالةذاتجنائزيةونجهيزاتأدوات

سكلينآخرقبرفيووجد،صغيرةخرزمنوقلادةحموا؟مغرةوجدت

معالمو-إتكما،الهظممنطويا"ةقب!فيبالقيرمثبتالصوانامن

جداريشبهقوسهيفملمنهاالبعفىوضعالاحجارمنصغيرةدكاك

الىيشيره!وكلجس(-)زاوىقريةفيعليهعثرالذكليالمقدسالسور

،اقرىأ1ْ9(اساكارْاؤدمو"صحتقداتإ،إداؤنالمخاص،الشعائرمننوخالى

كما،والصدرالرقبةعلىالخرزمنمجموعاتاغا()قاليجتلفيووجدت

المتنوعةالجراروذهتحينفياليدينوقربالجسموس!عيلىوجدت

،؟(وضعها)2ْفيالشاي!ةمنشي.بذلمعالةبورفيوالاحجامالاشكال

طبقاتمختلفلْطالقبورمئاتفيع!ثوحيث4(الصوانل);فيواكتشفت

.186صالسابقالمصدر،باقرطه)101("

30(Nشاه)46ص،السابقاطصدر،الصيواني.
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تمابلىعلىاشتملتالجنائزكطالاتاثمنمننوعةكببرة3صيات،التإ!

وجرا.\(عخنلأفة)3ْمراثمنوء.+ود--هـيهواوانبمأحجراهـ!!صغيرة

وفد.ا!طعاع)9ْ4(ياظالىإضفةمنوعةوصليالاحجاممختلكلةفخارية

نهوادوااسلص."معالرجل،بفنان)اوكأ،فيمبةاكالهبصدقبورفياعتيد

قافأتانمجىبلوموادزرتكاوادواتحايهامعاةرآهوتددنالشخصية

وآنيةالحجراوالت:و،سن5واكدا!الاخرىالثى-ثيهال!،جاتالى

وْلوخش!الجتةامامصفبسَكلءصص!وبظمالرأص-:لتكدصم!ختلفة

ض.--كانتتابوتفيالجثةدفن-الةوفي،ا)مدءفيفربا.؟رف،م!صت

خار!*توضعاضىوحاجاتأنيةالىا!احةالتابوتفيندخلاخواد

ملاحغلةالىعتاالايف،رةورت-.هـكأ،\(الفبر)رْ--رانوبينإب!وتةصل

اذلاحط،)اور(لىاع-ضفةاالقبورءن\(وكأص)1ْليونار؟الاستاذيذكراء،

منالمؤرطالقبورفيالموْلى"حعبإجنانصْاا/،ْئاثإ،.ثتابى،ريةالعادةاط

اُوغنىدرجةلاختلا!ونجقانختلفونوعياتبَلهيهات،ا"1!،-تالعص

قبى!أثالثاالالفىركايةمناةورخةرالهبرفيو-ود!اتلاشىالميتفقر

والفقراءالاغيا،لساوفحيتإ()!9ْافقديمالبابلىبإدعهدوطبتاصيلا؟

نادرعددعلىاقتصروال!ذيفبورممفياخددونا!جناؤز؟؟الانأتنوعيةفي

الثصخص،يةالموازماوبعضالخركأمنعقو!أواص".4الن!الاقداحمنحدا

)401(

.s-soof.70ء Op. Cit., pئمAbu03.،.إة؟ك!،-)أااأ،ت&.بمF(في)01

سومر"لابعالى1ِ،:سم،الصوانال*.الصوفابوم01بهه

24-؟1ص،(\!86،إ.اخدة)،42

f173,."ا!.avations,Vol.!خأ04+ظin.!50.1)ل .L Woolle)

pp.01-802.؟."6ولr601(1لأ(

,ownا05001ْ?14 013. Cَل!64كا:ح(70.D)ا
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فخارك!وكوبللطعامواحدفخارك!قدرعلىالاَنيةواقتصرتالاختاممثل

الىالتغيرمذاسببووليالاستاذويرجح،القبررمحثلمفيللشرابواحد

وكأنالبيوتارضياتعلىهقتصرااصبحالذلىالدشمواضحفيالتغير

"آ"دفيمتناولفيتزللالمنزلفي%ودةاصاالحاجياتان،ماامقصود

اطوتى.

الجنائزيالاثاثنوعيةكانتفقد)كيش(فيإلمكتثمفةالفبوراما

وكان،وغناهالمتوفىالشضىمكانةبا!تلافلآخرقبرْعنتختلفانوقيمته

الاشياتايروريةوابحضالشخصيةحاجياتهمبممفمايزودوتالموتىمععم

وكذلكالطعمامتحرىكانتانهماعلىالأ+متدلالىيملَانانجياالجرارم!ثل

الموادالنحاسية،بحضالىاضافة،إيت)9ْ8(اردقربيوضعالذي-القدح

عائداسببهيكونفقد)كيش(قبورفيوا(غضةالتهبعلىال!خورعدماما

اكتشافالىتقدلمالتيالاكتشافصدفةاقاوعموماالسكانفقرالى

،)1ْ9(الثمينةالموادعلىاحتوتقداتئكونيرمكنوالتىجداالضنيةالقبور

أثرايعلىالعثررعدمالقبورهذهفيملا-خثتهمايجدرانكط

معالحيواناتدفنعلى)ضاجة(قبورفيالعادةجرتوقد.1(ا)ْللاسلحة

عظميةهياكلعلىالموقعمذافيالمنقبةرالفبحضفيعئرحيثالموتى

متنائرةعظامعئر!علو-لذلكوالسع!كةالكل!)9؟؟(مثلمختدفة!يوانات

.)129!اخرىصفرةلحيواناتاولطيور

مختلدفالعصهلي،الىالحائدة،)نفر(فيالمنقبةاناقبورلناقدءتوقد

,don!8"ه- Op. Cit801)،هأ..L Ch. Watelin &)S
،.4..،f18901(أول(

.f05كص،(011.Ibid)

8600"(111..P Delougaz, Op.Cit)
(Ibid.112).!ا114
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والنحاسيةوالحديدب،البو:نزثءوالحليالخرزعقو*تشلمتنوعة

ىوا!اصغلسبةاالاحجارمئل:عةمضموا!هـنكبيرةمصياتالىاضافة

ن.مختلفةمجاميانعلى)نفر(قبورلىعَرلَما.وغيرهاالمرقشوالحجر

عناونثصير\(ْتتوعة)3؟جد-يةومواد،خ!ى-وادواتالصخاريةالوار

الاقنعةواهذه)نفر(قبورفيعلإماعنراننيإة-انحجرائفخاريةالاقنعةالى

وجهبمضباويرمث!والاذنينوالانفوالفمالهيونمواضعفيمثقبةتكون

.لور)149(واذنطقرنانا،ر-لإوجهدورت)!!خروبعضهارجل

-.لازهاالقبوركنحويذفياسضخذمتقدالاقنعةها-5تكوتانوارجح

للشوفى.الشخصيةالحاجياتفمنانْدآونمنالم!كلنغير

عتراخياا)علينيةا!ا-مىالىالب!تَعذاصرض-فيالاث،رةوتجدر

،ونة()-مثلاعراقافيالمنقبةإث)سعامنعددئيعديدةقبورفيعليها

"الانضورالطيخيةالدسبعضعلىفيهاالم!شغةالاطفالقبورفيعثرالتي

إلاطة،له)115،،اجنثعلىالحاويةالجرارداخلالاغدبعْيتوضهحكانتالتى

الصوانمنْ!لالاولىالطبقةبيوتارضياتفياصنقبةالقبورفيعثر-لما

تمائيلللأإثةالىواحدمنهاوجدحيثالمرصرمنمنحوتةصيرةتحاثيلعل

3-اسذاعفدتمشلاشهياءعلىانقبوربعخىفيوعتر.الواحدالقبرفي

Phallic)الحجرمنمصنوع S * bols)!يعثرلمنول

النسوةتماثيلبعف!وزين،الاثويةةالحجرلاتما*-لمصاحبةعليها

الحديدوجدوقد،بالقير)691(اكبتوالم!اربالصدفعيونيهن،بتطعيم

23-121.n,Op. Cit., ppل!ا(113.+.+McCo)
,L.Legrain.1.،؟053؟كط Op)1،د(

34.،".(115 GB)

.31!!ه،الىمابق1،صدر،باقرممهأ)116
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،)179(التلمنالاخرلىالطبقاتفيالاطفالقبورفيالانثويةالتماثيلمن

ب"الغرالبتصريةالتماثيلنجى)اور(فيالسفلغفاتالطبفبورفيوقدوجد

!هيلَل،الهيا.نبالقربوموكصوعةالَ!ا.نمثا!اتجنمنمكتوعةوهي

ر9يىاشهالااكعابشرؤوسوؤ!اا-ْن!جءصالىلى"عارتيفةانثيهـإة8ئلنما

تك!نصا!النمامحددوصورت،ثي!طسأ"-في!شمإثإاا\يصو!1لشعراتمييز

من"ارضصءاوالايسر3.كأاءكاءلىصغيراحلتلالى*صلوهـىالحا،لاتبعغس

ئيالاطفالحبورإمضاتالىالاشارذمن!،ولابد،9"11(اْلابسإثديها

-لىالمفاما،اي!ما)!91(الطينيةالارثويةانا-سبعضفهت)خفاجة(

ألىارجا!4فيهكنالفبورفيالموْلىمعانصفيرةالتما*ليلتلكدفنمن

الاؤنحةمضلذلكفيمئلماالاذىمناتيتيةحما!لى.ساعدلذز،،،رهااعتبت

ءثروالتياربلليزرم!يرنرأزذج15ا)ةثرمف.لى!إبزقيلايىالاأيثرتاتل!ا

،12(اشب-)ْادورامن(شهرينابو))ارردو(ور()العنهقبورفيعليها

متنوعةموا؟صل!تحاصقراربْاث,لَازهـوؤت121()اور(لمقبوروفي

فصْالارجحالقبورفىوضعيامنالفصدواماالقيراوالفضهازا)نمخارمئل

حهثيرةشالثالشياطينبهمحقهز،3الديإذلىااصتلىالو-..،بةيكوثأت

شياطينأذىمنا)خلاعىضطنانإْ،؟خرةاات.ست!اب!صمننعلمافنا

!لاليهالاشارةسصتالذكلا)خر(ا%!!3،نْده-ير!مالاسفلالعالى

الشهحضدالتعويأيئابدعاهفيالهعتادمىوكانالب!ث"!ا!سا،فةاالفصوا!

الخا.سالمويىم،الصوانقلفيالننقيب5،الصوفابوبهنام)117(

505!"(1791،دأنجخد)،72ءركأسى.لا7-681

f114..118)اة.Erich Zebren, Op.Cit)
78.1C.را it911)6كا،نبم.؟اه .PDelou)

p.43,،.إ،؟.Cuff, Op.!1(!لحا2!!اا،ء.أأنأ!لمأ

Theظ05.9ianكه6 Sume/؟.Woolle.121)هـ )L
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وضعق!ولذلكخبي)229(نهريحبرات)عسىالتيْلقولبالصيضة

الشياطينالىعبوروسيلاتقديمعلىيساعدالقبورفيالقواربنماذج

ا،يت.راحةلا"تلاقالقادمة

الملكية:القبور-3

اندينالراواديبلادحضارةماعاشتالتييلةا!!والفترةمنبالرغم

دويلاتصكماوالبلادحكمعلىوالملوكالحكاممئاتفيهاوقعاقبالقديمة

واصد-السلإسةالملكيةالمقابرمناصلنا!مانهالا،العديدةالمدن

،قايل(بعهعنهاالحديتسميرد)والتي)اور(1فيالمل!يةالمقبرةباستثناه

التيالاحتلالوقتراتالحروبمنالطويلةالسلسلةمنواضحيموو-لما

كونانفيهلاشكممافان،القديمةعصورمافيالبلادهذ.بهامرت

الىايدىاضافةوقخريبهاالملكيةالقبورنهبفيالاوالالعاملالنزاةايدي

عليهاالمتورتمالتىالقليلةالملكيةالقبورومن.والحابثييناللصوص

-:مايلياذكومحتوياتهامنفارغةانهاالاالبنيانسالمة

الثالثة:")اول!سلالةملوكافرحة

اضرحةوهي،)اور(فيا.خهاثلاثةعنالتنقيباتكشفتوتجد

سين،-إور"وحفيده)يشلكي(1جمنهواالم!ملالة()مؤسسنمو(-)اور

وموقمهاالبنيانمتلاصقةالثلاثةالاضرحةهذ.شيدتوقد"بن-"اماراو

فوقْاقيمتوت،والزقورةإبدالمهمنطةةمنالثصرقيالجنوبالى

الغرفمنالعديدعلىتويجنائزيةمعابداومزاراتالدفني!راديب

معةودةسراديبفوققلناكمااقيمتوقدلوفةاكابدالمعاصخططاتغرارعل

جملصبامشيدااكبرم!.)ومومنهماالاوسطالمزار-لانوقد،بالآجر

(122-.S Langdon, Babylonian Menologies of the SemiticCal)
38.01endars
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الاستاذيرجحمافعلىحويهانذييحالضسانا)شلكى(المليكختم

بنصاإتج!ودفنماتالذكطنمو(-ور)1الهمكالىيعودكان)239(وولي

السردابشيدوقد،خمهيحملجربا)صَممي(ابنهشيدهالذيالمزار

!دنم85*125تبلغ)قياساتالمتوفىاطلكرافاتيضمكانالذلى

يمث!الذيالعدولىالبناءاما،بهالمبنىاْلاَ-ربينملاطاالميرواستعمل

اكثرعلىاحتوائهعدم.منبالرغمث،هقابناءاكاتانهالارجحفةقيالمزار

الغورقليلةودخلاتطلعاتولجدرانه،واحدطابقمن

buttresses!ه!) & rec)جدراناوجهغرارعلى

فيقعاطد-لىاما"،مدورةبكونهاالبنلازواياوتتميز،الخار-جةالمعابد

+()حر!بشكلبحزوزدعامتإهزينتالثصرقيوقدالشمال!الجانب!ى

.صانبهاوعلىمسقوفةغيرمر-لزيةساتالىتمصغيرةغرفةالىيفضيومو

باستثنا.جانب-للفيالغرفمناحدواصفالىتؤديمداخلتوجدلإربعة

فيوجدتوقد،الفرفمنصفانصيهبنيالذيالنربيالشماليانبالحا

تويالآجرمنمذبحبقاياالبناهمنالجنوبيةالزاويةفيالكاثنةالغرفة

صففيمنظمةصنرةاحواضستةفيتصبالةيرمنقنواتستاماصه

أحرقالديالخشببقايابأنهيفسررمادعلىفيهاوعثرالارضيةعلىواحد

في!مبهالضالقنواتفيي!صكبكانالذيالزيتروالصطةالاحواضلى

صنيرتثلهامامدخانهليصعدالنارفييدقىالبخور!داتحيثالاحواض

الحالمجةْالدكةءلىموضوعا-لان

"بور-الملكختميحكلآجربامشيدفكلاهماالآسغرانالمزاراناما

!بور-سين"ابنهقامالذ!"شلكي،الملكضرإح3يص-لانواحدصاسين،

يضموالثانيختمهيحملالذيبالآجرشيدهوقددفنهبسدمزار.ببناه

0150516391(,London)!وcavations at U!123(*ب(
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الآجربنفس"ضو-سين،ابنهيبدوكماوشيدهنفسه،بورصمين،عريح

مقاكطكونعدميؤيدوالذي،حمياته)249(اشاءهب/5قدابوهتانالذي

ينمددلأيعلىالعنورعدمنلسطَنبيتأالثلاسهاخعابداواصاراتمذه

المعابدشأبَثر:ببيوتشمابهتهماسببأما،الغرضلهذااستحمالهاعن

بالرغمألمةليسوافيهاالمدفونينالمملوكنَوتاتصببهلمحيعودالرسمية

.)259(عليهمالقدسيةمنسمةاضفاءمن

:")آشور(،ث!الآشوريينالهنوكاضرحة

الملكيةلدمقابرآخراالموذجاالاشوريينالملوكاضرصةنناوتقدم

فيالملكيالقصرفيالاضرحةمدهعلىعتروقد،محتوياْلهامنالم!رغة

ملوكهمدفنعلىدر-:اقدالآشوريينانويبدو!آشور،القديمةالحاصمة

الحواضرالىمنهاالحكممقرانتقاثبعدحتىالعاصمةتهكفيفينالمتر

هذه-ل!انتذكرتلَماو،ونينوى(كانح)نمرودمثل،الاخرىالآشورية

2091-)آشورفيالامانالمنقبينقبلمنالَتثسافهااثناءفارغةالاضرحة

(Sarcophagi)حجريخةنواوإسثا،تةعلىإددفيهايحثرولم(1491

الملوكمنثاإتةاسماءعليهافقثستقدافهالا،الهيالَلمنفارغة

أشور-5و(.مق7401-5701)"أشور-بيل-كالا،:ممالآشوريين

هـ23)الخامس-ادد،"شمسيو(م.قهـ83985)ايانيال،؟صر-با

مئمسيدضريحداخلر-بيل-كالا،"آشهَناووسوجدوتد،(.مق811

حجريسابولهالارضتحتمعقودممرواسطةاليهيدخلقبوبهيئة

ومكلان،والممرالقبوبينيفص!وموحبويةاعمدة"اعلىيشندكبير

،ئمعيربسعفويتميزللقصرالجنوبيالجناحتحتالتحديدوجهعلىالقبو

ع!ليهاوجدتوفدالجيريبالحجروارضت"الرصوافةبنائهوقوةاعتيادية

pp.5-015.اey, Op. Cit124)صا .C .L Wooll)

7،2.0،...S126(ول(
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فيها،المصباحلوضعمعدةشمكاةتوجدنهايئهوفي،البازلتمنألواح

مىنب!لوحغطيوقدحجطبكمبرويتميزالبافىلتمنفهوالفووسىآما

"آشور-بيل-كالا،،الملكاسهمسوىنقشالى1عليهيكنولمايضاالبازلت

إء-لتمابةمنخاليوهوبجنبهالكلسحجرمنأخرناووصعلىعثروقد

(ْ?)26الملكزوجةجئةيضمكانانهوالراجح

الديوليرايتحومنالثاني"آشور-ناصر-بال،الملكناووسوكان

منطىوهوارْنفاعهولَذلكاقدامستهوعرضهفدم12ر5طوا،ويبلخ

،لأ(قدم)27نصتسملأمايبلغايعفمأمفانديوليراحجرمنبالواح

انجينقطرعايبلغالضطا،فيثائريةفنحةبو-ودالناووسهد)ويتميز

كانالفتمةاصذهمنالغرضانالىسبايزر)128(الاستاذذهبوفد

عقاثدفيواردغيرالامرهذاانالا،الناووسمىالماثروحل!سوج

ألىاضافةالبمثمنشقممالاحظنالَماالقديمالعراقفياحمرتبعدما

الفتحة.هذهمتلفيي!لاترجدالاخرلىالنواويسان

متح!فيحالياوالموصد،الخاسى-A43"ضمسيالملكناووصأما

)929(البازلتحجرمنضنْعوقدالسابقلناووسصناصغرفهو،برلين

مسندينفرقموضوعوموالقعرعندقليلايضيقمنتظمصندوقبهيئة

المحتىلومن،برونزيتان"عروتار!عطائهءلىلاإح!-كماالحجرمن

ومذا3!(بالغطاء)ْاتصالهجزءفيبالبرونزمختوماالناووصيكوناَن

.Olmstead,History of Assyria1 f0705.126).+أ )A

)127(،.ل!خ086.ة

verydayئهthat did not Fail", in128)ناطظ "Mesopotamia : Li)

Lifein,)5191.كه.ة8" Ancient Times, (Washington

p.161.912).ئلأ )G

!-s4+!!لمontenau, Everyday Life in Babylon013)بم George)

.yria, (New York, 691،)6 792."f
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التيالآشوريةالنصوصأحهفيوردمماعليهالاستدلاليمكنناما

لسانهـلىفيها؟يردحيثالفص!هذامنآخرموضحفيترجمتهسترد

فىالعَويبالبروفزابيهناووسفتحةختمبافهالآشوريبنالملوكأحد

.)11ْ9(دفنهلمرا-س!وصغهمعرض

:Kاور"فيالملي!ةالمبرة

المكتشفةبالقبورالى،البحثمنسبقفيما،ا.لاشمارةتكررت

العصرالىوامتداداالعبيدمنبدهاالعصورمختل!فالىلرجعوالتي،اور،

الذيولكن،الث،ثةاورسلالهوزمنالاكدىوالحكرإ!ابانكتاالشبيه

عنهاكشفتالتي،الملكيةالمقبرة5هوالبصثمنالموضعهذافييمنينا

القرنهذامنألعثصريناتأواخرفيووليليوناردالاستاذشقمبات

صرعصرالىالمقبرةهذهقريخارجعو،قد،منهالثلاتيناتواوانل

الاضرحةتأريخبداية)1ْ"12(ووليالأستاذويحدد،الثالثالسلالات

استحمالهاانتهىحيتق.م)أ!ا(0032وق.م0035بينماالملكية

لكصدنظراالمدكب"بالمقبرةسميتوقد،الاولىراور"سلالةبد!!بل

اسماءتعيينأمطَنوقداهلوكيةصفةلهمفيهااخدفوفينالاشخاص

ستةعنيفلالأطكيةقبورابكونهماخصصمامجموعو-لانبحضهم

(1كا)3

918".E.,131(كأ(

530،0ey, Ur of the Chaldees1س!ةWoo132(أ.ل!.ر(

لتواري!القديمةاضخميناتابسوجبالتقريراعذاووليوضع

ناري!اة!ى.يدفانا،رْااما،الرافدينوادلىحضارةادوار

قبيلاو،.مق0034-0025حدودفيوض!"يمكن!،لسنين

."ميسانيبدا،الملكلمؤسممهماالاولى8،اورسلالة

3--،،ة



وماالملكيهْالمقبرةقفس!يرقيرأييابداهقبل،ليوالابد./قبراَ)349(عثصر

-لشفالتيالقبورلاممموصعرضلقديممنْ،شعائرمنفيهااتبع

منلها.وضعتالنىالارقاموفق،القبوروهذه،المقبرةهن!فيع!نها

:ص،المنقبقبلى

عثروقدالحجر)135(ئنمحقودوصِ:)5401(المرقما؟قبر-1

تمكمس!توقدمختلفةحيواناتوعظام!مثصمةفخاريةوقدوررمادعلىفيه

الضريحداخلوفي،خرا!نثلاثةلَ!هيال!لفريحالحجرئنأجاباامام

ععمبدليلالخدممنانهميبدوا!لرجامنهااربمةهياكلخمسةعلىعثر

كأن،أميرةاْوملاَ"انهايبدولامرأةوالخامسبقزبهملمينضيءوجود

يبدواضماالذهبمندبوسصدرهاوعلىذهبيرأسغطاءجمحمتهاعلى

كحابنقوشمحززذاء!بيقدحوجدي!امنوبالقربثوبهافيكانانه

"ميسحكلاماسميحمل)369(الذهبمناسطوانيخهمعلىبجانبهاعثر

مذاعنذ-لرهيصرومهأ،"لوكاله،)137(أكطالملكلقبويصحبهءك،

اثنا+القبرالىالسوائلامنهتسكبخاصمنفذعلىيخهعثرقدانهالقبر

هوضعفيقفاحسيلهاذ-لرعلىسن!أت!التي)إ/13(الجنائزيةالضعائراقامة

الفصل.مذامنآخر

لمذ"ميسحكلا!دك،الملكاىي!ودو:)775(المرقمالقبر-2

وقد،القبرفيعليهاعثرالذهبمنومصباحقدحيئعلىاسطفقش

.277ص،السابقالمصدر،باقرطه)134(،

.278ص،المصعرنفس)135(،

.Woolley,Op. Cit.5 ." f07.136).لأ )C

،.761.1(137..C.L Wooll3 ey, Op.Cit)
-TheArchأ+.""Woolley,"The Royal Tombs of Ur!138(.ر،.ل(

6aeologists at Work, p
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!لىيحتومميخشبيتا.بوتقعرعايورضعمستويهْاللحدأرضاكانت

ضذةيرتديوهوالايمنا!جانبسكلىطولهبقاملمددالذمميالملكجسمد

كماحزوزصيئةالشعروضحاذالثسرلمةبشكلالمطروقالذبمن

الخوذةعلىباررْشريطبهيثةالشعربهمايلفالتيالعصابةح!مورت

وقد،دائريبشكالالاذنانوصورتالحنقعلىالخلفمنعقدتهتتدلى

وشمحذذمبيضوفيهعاقالضرحولىيضعىفضيصامأثاروجلت

الخرزمنالعثصراتتك!دستحينفيذمبيةحلقةعلىمثبتاللازوردمن

منقدحْنقبلاليدينبيئووجدالخصرامامءلبيةوالقاللازورد!ة

بالقربوعخرالاولمناكبرانهالاايضاانذهبمناخروقدحالنحب

-لانالاشارةسبقتوكمما،الصدفبهيئةذهبيساجقىاشفقمن

بدبىنانها.لا"ميس-كلا-ك"اسميدملانوالسراجالقدحانمذان

منمزيجوهو)الانكتروممنفأبنعلىكذأنوعفر،"ملك"لقب

كمياتالىاضافةللملكالايسرالكت!فمنبالقرب(والفضةالذمب

الخرزمنأساورعلىتشتملالشخصيةوالاسواتالحليمنمختلفة

وتمعويذتينوالفضةالذمهبمنوأساورواقراطواللازورديةالذمبية

جالسععلبهيئةاللازوردمنوالاخرىالذامسبمنثوربهيئةاحداءما

فاصبىودبوسصدفيةأشطالأممافخميينسراجبنوكذلكالارضعيلى

مناضىموادوجدتفقدالتابوتخارجأما،اللازوردمنرأسله

الفضةمنو!دحماكو"باخسينوحواليومنقوضمحزفىذهبيذدحأدما

رؤوسيارماحاتشملالتيالاسلطمنكبيرالىحمدداضافةوالنحاص

نحاسمِةورماحاوا!ةبالذمبمزينةمقابضلهاوخناجرالذهبمن

،مثملثة)9،1(صوانيةرؤوسلهاالحرابمئومجموعةمتنوعةوفؤوعأ

913)،.،38ط! .C .L Woolley, The Sumerians)
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عندلعلاىعلىيعثر.فيلمانهالقبرمداعناحيراذلَرهيجدرومما

.49()ْالملكسوىفيهيدفنلمإذاالبشريةالتضحية

"أ-كلأثدك!الملك"الىايعردوهؤ":.1(0)05المرتم-القبر3-1

الحاش!يةمنجثةاربعونمعهوجدت،)ميس-كلامءث!الملكابن

ابةكتايمكلاللازوردصومناسطوانيختنمبيت،1منالآتارمنونفاثس

.اْ(ر")J41ا)ملكافهعلىولقبهباصىمه

اطكالىوواىالأستاذار-مهوفد:"إ(بز!9ا،رقمانقبر-4

غرفةفييضمتلالاو!جزنينمنمكونوال!ر،"آ-بار-لَي،)2:\،

علفيهاعثرو(قدالملكلمدفنضصةعمادةأوبمقبةالمسمقفةالضريح

الموجودةالمساءفيشملالثانيالجز-اما،)3،9(أشخاصلئلاثههيا!ثل

عثربالترابسدومةتكاسبيرةحفرةبشكلوهوالغرفةهذهخارج

وتسعجنودسىتةجثثبضيامنجئة):،1()62(ءنيقربماعلىفيها

لحظةوزينتماناقتهمكاملفيالجثتدهدذهأصحابدانوقدْأنساء)د-14

الموسيقيونكارْحينفياسلحتهـميحملوْنمت!مأ"لحرسولَانالدفن

منجزء.قصيرفياقعهمموااتخنواوفدوصنوجهمقيثاراتهميحملون

حميمرأوثيرانثلائةمنهحاكلالى2رب!عزنجتإنتقدمتهمبينماالحفرة

الحيراناتبازمةْالسايرىوامسكالحوذيونداخلهمافيجلسوقد

7-57.haidees,pp!ئey, Ur of the014)!س .C .L Wooll)

.278ص،ابقالساالمصندر،إ،:قرطه/)141(

)142(.ر؟جWoolley,.كابم09-).؟أئ!43

!.67((143.Ibid)

C..ء144).!57 .L Woolley, Op.Cit)

872ْص،السابىاصصدر،باقرطه)145(
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.)46!(الحفرةالىيفودالذىالملرجالمنحدرنوا!بهة

هـآ-بار-المدكقبرليجوارمباشرةويقع:08(1)0المرقمالقبر-5

الاولمنأفلمةإيبسهانالااكخطيط،فيويشا!كد)786(ا،ىزمقي"

هيكلهاعلىعثرالتي!بو-آبي،او!شبعاد،اخلكةالىيعودالقبرومذا

!قدحبيدهاوضعوقدخشبيةمدفةباناياعلىممددوموالضريحغرفةفي

اللامب"ضرزمن!داسبامغطى-سدمامنالاعلىالجزءوكانذمبي

طويلةوخهـيوطوانعَؤوسوالعفيقالرَيمةوالاجارواللازوردوالفضة

عريضبشريطوزنتهيالخصرالىتصلةعباةبنمطَ!الياقةمنمعلقة

اليمنى)زذر)عمنبالقربوعنروالذهبيهاللازوردَيةالانبوبيةالخرزمن

تعو؟فاتو.*ن!ب4لازورتهـشوص"ممياتتللةطوثءبةْدراإجس!ئلالهعلى

اللازوردمنوالمالثةالق!بمنمنهااثنانالسمكةهيئةمنهاواحدةلكل

يوجدوكان،)479(الذهبمنجالستيناضبيتينبهيئهاخرىوْلصفية

الم!ةرأسعنهاحدهايتمددبثمريةهياثلالضريحْئلائهغرفةفي

المحفتمنالاخرالطرفعندوالئانياطدكةجثةالتيْلحولالخثسبية

عثرفقدالمضريحالخارجيةالحفرةفيأما،منها)\/49(بالقربوالثالث

وفينساءستصفكليحويصفينفيمرتبةالنسماءمنعددجتثءلى

مننوربرأسومزينةبا،ذسمدافمطعمةفيئارةتوجدالك!ميناخر

عبريديهاعظامامتدتامراةهيكلمنهاوبالؤبوالذهباللازورد

الوصائفمنالملكةمعدفنوامنمجموع،ءوصد61،1(ا)قيثارةلمحطام

.15(شضحا)5Tْالىوالاتباع

"8rchae،ط6.، ologists ! tWo5ولh.اin,!ك!سWooll*146(ط.ح(

.haldee59 .- f52ئأ.L Woolley, Ur of the147(.ئأ(

.04he Sumerians, p"بم(148,C.84.Woolley)

.(914 Ibid., Lo.،Cit)

5705،(016 .C .L Woolley, Ur of theChaldees)،
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صتو!وعو،صاحبهاشممدعرفلم-:)1237(المرعفمالقبر-6

بقاياعلى!فيهعثرادالاخرلىللقبوربالنسبةالهيالَلمنعدد.أكبرعلى

منسفميأبملىفيهوجدتوقد،9(دلنساء)9منهماْ()8جثة)74(

قدراماصموضعوتوفؤوسيَىنسطاومعهمالصارعلىمتكئةالجنود

حدة2وا!دلنسادواماماربعلَلهياا؟تضتحينفي،النحاسمنك!بير

بمب!وعةمزوداتالقبرهذافيالممفوناتالنسا+وكانتقييثارةمنهن

ههْادجدران،يفترضماع!بهيةاباليايرتدينْومنالحديمنكبيرة!

.إ،لحصران)152(ومفدافة-زنيامملوطةالفبر

:اقيةتلسير

في.الملكيةالقبورفيوجهماتم!برفيالباحثينأراءاختل!تلقد

منالكبيرةالاعدادتلكدفنِلأبموجبلمالتىْالشعائرمنرالفاية)اور(

التضجةمن.للنايةتفسيرانيوجداسموماوعلى،والاتباعالحاشية

منهماكلذهبفريقينالىالباحثونانقسمفقد،المقبرةهذهفيالبئصرية

ووليليوناردالاستاذقدمهالاولفالتفسير،التفسيرينهذيناحدالى

هذاويتلخص،الباحثينمنجماعةفيهوايده(المقبرةمكتثصف)

فموذجللتصية.الامامو)اور(يالملكيةالمقبرةفيماوبإنفيالتذسير

تتمالتيالطريقةاما،تهوفا!ينالهلكمعوثفنهموحاشيتهالملكباتباع

الىالضريحالملكجثةتنزلانببباَنهايجازهافيمكنالتضحيةهذهبها

dgeAncientنئ. HistorبinThe Camb151)!*ها).!دكاد"ول..M .E)L

.4f!7912ا)8."ف,'go!3؟هrd ed.1 Vol. 12، )ْ Ch

1"London("1the BullؤErich Zehren, The Crescent an)152(

5100691!(0
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موضوعةرفوفعلىأوالارضع!ويستقرونوحاشيتهاتباعهامعهينزل

اوتيبداالفبرفيمهالمالموجردةالحيوائاتيفنلوااتوبعدالجدرانكل

متأاالقبرفيعديهعئرالذيكالقدر،بهصسةشدرمنالمصمبتناولى

(CCV)\ءلىبالمحضفمسنغردفيالموسيقيوني!تا.لآجءمذدَْوممد

يرددهاخاصةجنائزيةهناكْلرانيمتكوناناخحنملومنانقيثارات

ليصيضطجعونفيجساصمامصمامفحوا!يسرلىوحين،بهمالمضى

ويخرجالقبرومخوياتالحثثويرنبالاشخاصا-تيد-.اتمكانهْلم

خاصديخيا!احتفاوضمنمتحددةبراصلالحفرةشدم!يةلتبدلا

مص"اطكاتباعدفنسبباثووليالا.ممىصاذوافزص،بالهناسبة)539(

مصهيدفنانينبغيتصوتحينوانهالهضبهالملكاعنبابىالىراجع

الاخرلىحياتهيواهـلحيثالآضرأالعا)يماتممهلينتقلواالباعه

.فيه)549(

انطبون)الاصتاذقدمهرلاأي!يحتمدالذيالآخرالتفسيراأم

اعتبارفيهفيرجح،الباحثينمنآضفريقوايده.9(د(51مورتكات

المقدسبالزواجالخاصةالاضمالاتمنحجزءالبئ!ريةالتضحية

(Hieros Gamos)فيهويلعبسنويايقامكاناليى

الالهةبدوراخلكةاوالعلإ،اهنةالكاتفوبمصينفيتموزا\له1دورالملك

اطكجسهواندينىصتفال11فيويدفناناتباعهمامعي!سانئمانانا

5".7-5-.:.TheArchaeologists at Work--157ت( .C .L--Woolly)

3!.06.haldees, p3بم of theأع

(154.Ibid.."،46f)

المتوفينالملوكIAمحابخموء!ثالبصمنالثانيالة!ليراجع

لهم.الحالحيةومرافقةفيهيحتلونهااليىواطكانةالاصمفلا!؟،لمفي

,.B.9-378nu155(،ح(
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بينصاالنريحسقفمنيخرجمورتكأتالاستاذافترأضحدعلى-لان

ضعيفال!تفسعرهذاانوالواقعقبرماْفي"الزواجذنكفيالقرينةتبقى

الرأكيهناوارجحالافتراضمجردمنوضوحااَلترادلةالىويفتقر

الآتية:للاسبابووليالاستاذاليهذهبالذكي

شصحائرمنجزءالبثصريةالخضحيةبكونالقا؟لايالراات1(1

كانتالملكيةالاضر!ةانوعيجداواضحةحقيقةيهملالمقدسالزواج

وجردثونم!ءةاوملكااماداخلهافيلضممنفردةْافرحةمحظمهافي

للملكاصداثنائيةالقبورتكونانينترضائهحينفيبينهماعلاقة

،)008(و786(المرقميسنللقبرينبالنسبةوحتى،للملكةوالآخر

فيرجح،افتراضهبداهفي)مورتكات(الاستاذعليهمااعتمدواللذين

ناووليالاسمتاذأوضح:معا،ذواصدوقتفيشيداقديكرنالاان

التفسيرانويبدواخلك)569(قبررْمنعنبرضالهنرمناربتخرالمنقةقبر

هوالملكبأنارتأىانهحيثالواةءالىاقربابخصوصهماقدمهالذي

انتد!فنفيذلكبعدرغبتالملكةوان،ضريحهفيودفناو،لاْماتالذي

1008(المرةمالفريحلأدفنتنرغبتهاوتنفيذا،موتهبحدمنهبالقرب

N.1)57الراحلزوجهاضريحلصق

علالعضرعدمعن)مورتكات(2الاستاذذكرهماوإضوص2(

للمنربةالقبرْتحرضى؟عهممنبالرغم)978(ا،رقمالقبوفيالملثههيكل

.انهدهالىايفيرانفينبغي،اخرجو.قدوصالاصيكوتااتواستبعاده

الحديثسبقالتيالاترىالسليمةا!ةالاضرحةفيتت!سرلمالحالة

صقيقةذمنهفييضعأن)مورتكات(1بالاستاذالمفروض-لانفقد،عنها

فيعدمالسبباما،اخراصادونأماكنهاقيالآخربنالملوكجثثبقا?

52.(156 Ur of the Challees")p
(157,.C .L Woolley, Op. Cit.".،65f)
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فيأحدثثقببواسهخمةاحرجانهاانارجحهاهلكمذااميكلعيلىالعنور

اجهالنصوءراإت،رتالذتَياليا!صكيء،مالافإدافعالمريحغرفهسغف

.(البحثمنالثانيالفصلفيبعضهااستشهدتوقد)بكثرةالمتاخرة

قبورهاصور()1ملوكجفا-راج-!وءِاا"ش،فبت!اتادلييبدواذ

سا،4و!تناالتيالفبورعلىالحنورفيفثسلواانهمالاالانتقامافعبدا

مذافيالمدفودْالملاثضررحغرفةعضسصاتاغوصلااسنطاعواولكنهم

واخرجواالسقفولفبوااكا2-عها-لزدف!11حمردوا،!ةاتدوناغبرا

القبر.محتوياتسانروامملواالمدكجنة

نتوقعيحطنااسصخوالمقدسبالزواجبالاحتمالعلمناانئم3(ص

يحدثلمامروموالاضرحةلهذءالمشانجهةا\ضرحه1ءخاتاوعثصرات

تأاورفيالملكيةاضفبزةمنالواصحاءا*حدوارا،ءلىدا-!اييرجدوالأ

يمكنماانزم.الملكوفاةحينالاانحدثتكنلمالبشريةالتضحية

اطهرجاناتئيامموابدفيالمقدسازواجاشمانراتمامبسدتوقمه

به.بالقائمينالحض!يةنوفعساكمرلمحدوثهالفرشةعنْ!حبيرا

المسمىارصصرمريالنصفييردممانهملالاينبنيواخيرا4(

!ضاببادليلالناففدمالنصعذامر-:لاتاناذجلجاشى(إ)158()موت

النصهذاان.موْلهحيىالملكحاش.صيةبأتباعالنضحيهممارسةعلى

تلخيصويمكن،حجمهيمكنْلفديرلاخرم!مايفص!مقطدينالىمقسم

-:الآتيبالشك!محتوياته

)جلجاشى(يباصتمت"غامضةا-ملةيبندلى!:الاولالمقمكث!ا

58)1.؟8500 .S .N Kramer, in ANE1(مب

!ور!تنثر"11في؟لواحثلاثةعلىمضقوشاهذا،النصعلىعثروقد

.م.:نىالتاللالفأسا!الاواتمحمف11الىتأريخها
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)انليل،الالهااناذالحياةفيالخلودبأمليتعلقلاأن!لأ"ج!بأنهبعددط

عثصرةيهممتغرقضعري"هـدوبالنصيضيردم،ْذلل!.لهيقررلم

بلازمةينتهيالاسطرمذهمنسطروكل)جلأجإثثمى(وفاةالىاسطر

شبهالنيالحزنبرصفالمقطعينتهيثم(.ينهضولم)اضطبمتقول

.)!لجإمئس(موت

وهو،النصمنالاخيرةسطرا43!كلويشنمل:الثانيالمقطع

ماقدمهالىثممعهدفنواالذينواتباعهجدجاشىعا،ئلةبضعداديبتدىه

الاسفلال!عا.لمألهةالىمعهدفنواالذينعننيارةل!يدايامن)جليامثيا

الفصلفيهذاالىالاشارةسبقت)وقدفيهالمهينالموتىبعضوالى

.انبحث(منالثاكأ

معالاتباعالتضحيةاننعرففأنناالنصمذاالىواضافة

الادشالثصرقمنأخرىمناطقفيمعروفةكانتوالامراهوالحكامالملوك

الاسرةملوكمعالبث!ريةالثضحيةفيهامررستالتيمصرمثلالقديم

علىدليليوجدلاينماقا.م()95؟(0003-0031)حدودفيالاولى

المندة.نفسفيالمقدسنلزراجمثسابهةشعائرفيالتضحية

واحدشيءعليتفقونالباصثينمعظمانمومناذكرهينبضومما

والكيحضارةفيممارستهاتسترلمهذهالتضحيةعادةانوهو

ا!نهاعالةتكونانيستبمدونانهمكما،التاليةالعصورؤالرافدين

،ا!رةتلكفيغرباءفاتحونقومالقديمةالرافدينواديبلادالى

سومريةاسما")اور(مقبرةفيعنهاكشفالتيالم!لوكاسما.،لانوذلك

.)069(مألوفة

.281مى،السابقالمصدر،باقرطه)915(

.928ص،السابقالمصدرنفس)016(

-264-



اطا-كماالىبالاشارة)اور(8بإلمكيةاا!قبرةعنحديثتارننهي

(3)المقبرةقبورفيفيماالمتبحةالدفنطريقةنفساتباع

ذا،ايثمانيالسلالاتفجرعصرالىظريخهافيودالتيI(9)كيش(19ز

معدنيةأدواتواعإتذواتعرباتمنا-شاءءلىقبورهابحضنيعثر

الىالباضنبحضيرجحكما9(آ)2الصنع:تيقخنجربيضمامنمه!ة

منفارغة31ضثصفتكبيرةاضرحةثلاثةفيالطريةففساتباعاحتمالى

الاضرحةبعضفيومتلك\(آ)ماركط()3في)عشتار(معبدتحتمحتوياتها

عاثدة"كونؤتوالتي)نينوى(!في)عثشار(معبدت!تبالآجرالمح!قود

.9(آللتب)4تعرضتقدازكاالاالقدامىا!حلبنالملوكبعضالى

"القبووشواهد"

؟،نتالتيالكتابيةالالواحمنوصلناماتلةيالسببي!عود

الاولىبالدرجةالقديمةالرافدينوادكطبلادفيللقبوركشواهدتسنعمال

ناسبقالذيا،خ!نلاف1ومو،اسبلادامذهفيالدافنءرقاختلافالى

واتباع،الفصلهذامنبقفيماالدفنطرقعنالحديثمنلاحظنا.

فياوالبيوتفيالدفنسثلالئ!وامدنوفعحاجةمحها،لاتوجدطرق

الموجودقلةفيآخراسبباهناكان3صا،الكبيرةالافبيةفياوالجرار

اسراقالقدماهاسكانمامتطعدمهوالحاضراسقتافيالشواهدهذهمن

,S.Langdon.,.ة98 Op. Cit،ثWatelin161(-"ر،.لا(

!862ْص،السابقالمحمدرنف!،ر،قرطهفي\()2

914"..ncient EastفىMostَعNew Light on th,163)بم .V .G Child)

216051(164.Ibid)
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يبدونماالمحريونكاقالتيبالدرصةالعير.تعنموتا!مفبوراخفاءفي

حينلَلفيابثةالحاللايدقيعرضةجملهامماالالمئاصبيلعلىلقبورمم

الا،البارفىشاهدههوالقبرمنلىلعبثلرصمااوتلَأنورالطبع

شواهداعتبارعايصحالتيالضماذجبعضوصلتنااكلا،ذمحكرغمانه

للي:ما.ضهاو؟ونكراتقدب*ال!عراقحنهمأرةمنقبور

!متعددةنصاذجلهمخروطعلىمنمقوشبابلىىنحىهناك\(

منغيره،انتئنماراابهترومهالاوربيةات،،تمنالدديدفيالآزمه!جودة

هرالدلالةيحهاكذياطخروطمنأدغايةاتالنصرمخى.صونمنويبدو

-:للنصالكاملةالترجمةياسوفيما.9(القبرزدآمرضععلى

المة.االقاالايامفي،الازمانبررر،أالدواعق"

يحيدهةلى.بهر*سلاانالقبرصذايرىمنعسى

الكنابةعذهيرىن5عمصى،عل!هكانمااا

الىالقبرءذا)يصْعيد:تيقوبن6سايزدرلاان

فيحلىفما،علىخيرايجزىحتى(عليه3،نما

فياكقيبالما.روحهوتسقىالى*رة!اعاىاسمه

(165-.C .H .W Johns, Cuneiform Inscriptions Chaldean,Bab)
-ylonianand Assyrian Collections Cotained in the Libr

aryof,)8091،كا.ه7ء .J Pierpont Morgan,(*ew York

في:سشبملالاستاذاليهاشاروقد
f154.p.ِا،أ*حإ.lde Travaux, VolْاRecue

في:نجندا-ثوروونثصره
6.0!.7,Wistische Litteraturzeitung, Vol.9ط+إVIiه

Babelإ++!؟ضنتهم!إضرلىإ-إالاستا!بهتشهدوايس and

-26!06-.



.،6619(الاسفلالحالم

عليهانقشطينيةاسطوانةبشكالفهوالثانيالنموذجاما2(

الحديثالاشوريالصر/أواضاىتأريخهويرجعأضوركطنص

-:الاَتيةالىَضابةاكصويضضمن

النمصرىالدام(بنيا-)ضمث!قبرمذا"

بلا!ملك،(ايلاني-ايطال-أشور)كان

بلادمنفقلهوقدعليهيعطفأشور

الاصلي،موطنه،دا-لرر(-)بيتالىأشور

ياكن(1.-)دوربيتوسطفيقبرفيواضجعه

ماقاض!امحاكمااممسؤدلا،تكونمنأيا

هذابحقاثماترتكبلا،البلادفيمقيمااميرا

موض!هاحفطبل،فيهالموجودةوالمظامالقبر

الالهليطيلالطيبةحمايتكعديهوانشر

ويرعاك!كمكمدة،العظيمالسيد،)مردوخ(

ويهبكوذريتكاسمكيحظانعساه،بحمايته

واأميوأ!طقاماذااما.طويلةا،يامالحياة

فيالملكعننائباوقاضاوحاكيمأوامسؤول

والعظامالقبرهذابحقالاثمبارتكابالبلاد

ضأمكادْالىونقلهاموضحهافضيرفيهالموجوذة

فحسر،اليهالاساءةعلىآحْراشخصاحرضىاو

يمحوان،الحضيمالسيد،)مردو!االاله

احاديمثمنووارثيهوسلالتهوذريتهاسمه

)166(.ه،.+ع154
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عمر.!من)نب!لهالايضرانومحسى!اناصا

للطاعونحياته)نر-لالى(الالهيبيحاتوعسى

.،)167(!الدماهوسفك!وال!سارث

البهالأشارةسبتفقدالقبورلشوا!ا-.الئالثالنموذجاما3(

الابنيةاحدفيعديهماعئومسلتينفيويتمتلالبحثمنسبقفيما

إتاالكتامغمونمنويتخمح)حران(!)سنبمالالهمحبدمنالقريبة

البايلياطلكامكبي(-"ددلقبراعداضاكانتاانهماعلبكماالمنقوشة

اطنقوضالكتابيالنصوينتهي،)فبونالب.(6819()فبونيدوس(الأخير

منتلقيه،،كبيرةأمىصةعليهبضفي9ةنجحاتمبالمسلتينماتينعلى

الرافدينوادكيبلادفيالجناشيهَوالضعائرالدفنمراسيمعلىصو.

:الحا!ثةمعلدنصالكاملةالترجمةيليوفيما،القديمة

ملك،!ردأوفيدنبو)م1،(-!بي-ددأ)ناا5

ننكالط()و()شن:لهةا"لآذنصيرو،"بلبا"

لقد،مصيمناواآليهتينهما،نا،!"سادرو

اكس-حينفانا،+جفولتيدالْمامنذبهـمذا)5كنت

على،إلهةاجحيعمللىظ،)سيردأالالهغضب

حكممنعث!رةالسادسةأسنةافي)حران(مدينة

---.-------َ----------َ.-f154.p1(-)67ل!بم

(VIA)اشارالتيالملكةنذمهاهي!كبي-ادد"تكوناتالارجحمْي

البابليالملكامانهاوذكر"قجو!سص،اصصمتص،تهيرودوْسىاليها

واسماهباب!بلاد"رشكر!الفار!ىساحلأاثء!دهفيغ!!االدي

اسممنمحرفانهبدوو،ا،)ينيتوص"وتسميرود

الملكة:مذهبخصوصيراجح،"نيدوسنبو"

,London(1،.ofHerod+ tus, Vol5،بهمThe His،!؟+حكل!!)ول..E.H

3691.7-184,( No
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الىصاعداوذهب،ا(بلبا)ملك،)نبوبولاصر(

الىذمبت-وا!مااطدينةالخوفوعمالسماء

)فنكلار(وأ)شر!أ:للالهةالمقمممةافىأرات

اخدينةفيالموجود!)سادرلونا(و،ذصكو،و

ثوببأهدابتمسكتالتيوانا،لهموتزمدت

منواْلخذت،الآلهةجميعملك.)صين(الاله

وانا،وليلةيومكلفيليملاذاال!عظيحةالوميته

الىصياتي-للفيبخشوعالولاهواصلتالتي

ا!عضتر"و(ششى)و(سين)لهةلآا

لقه.الاسفلالعالموفيالسماهفي.و.!ادد،

في-للتمينملكمنومبوفيماكلعلىيمحملت

وسنين.لاشهروليلةيوم

.)سعن(الالهثوببأعدابممسكةلَنت

المهتتطلعانعص،يوكانت.الاَلهةجممعملك

متضرعةخاشعةامامهركستولما،وليلةيومكل

كللكسيخفعلمدينتكعدتICI):لهقلت

نا!حريصةوكنت،(السودالرؤوسذوى

ادعفلموالهتيالشخصيالهييفضبلا

الحلياوالناعمالصوفبكسلاينعمجسدى

الحطراوالحديدةالثياباووالفميةالطهبية

باليةضقةارتديتانما،الرائحة3ءالزوالزيت

اتضرعوكنت،عليهيخيموالصمتبيتيوتركت

التسبحذمنىعنيغبولمحينكلفيللآلهة

كلل!هنا(ديتاذ،والهتيالشضسإلالهي
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يخس.عومابكلعليهم!ابخلاولمالخدمات

حكىممنالشرينالستةفيول!تنتد

ومنذولادتي،شور2بلادملك،(بانيبال)أشور

ث:ر11حعَممنوالاربحينالثانيةالسنةوضى

-ايطل-)أضورحكممنوالثالتة(بانيبال

)نبوبولاحمأاح!مينمنوالمعشروالحاديةايد*ني(

والمانية)نبوخذفصر(ح!مثنهبنوالاروالثالثة

حكممنوالرابعةميروداخ؟ا-ويل)1حكممن

الخسةالا!ثامهذهطيلة،نركلإسار(1

العظيمالقدسيعلالمميبداترددكنت،والتسعين

وفيالسما،فيالآلهةجميعملك،)س!ين(للاله

اعماليكلعلىيعطفوكان،الاسةلالعالم

ويتقبلصلواتيالىويصغىالصادقةالورعة

.فذوري

راضيياواصبحالفاضب!لبهأ2مدواخير)

4)حران(،فيمحبده،(خلخل-ي)11محبدعلى

الىونظر.قلبهْفيهيبتهجالذكطالمقدسوالمقام

وائتمنهللملوكيةالواحيدولدى،زنبونيدوس(

من،البلدانوجميعوا-لدسومربلادحكمعل

الس!فلىالبحرالىالعلويالبحرعلىمصرحدود

ملك،)ين(الانهالىيديرف!توحينئذ

وايمانبخشوعاليهوتضرعتالآلهةجميع

وتلت:

sالحبيبولدى،)نبونيدوسريأسعيتلانك
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طاني.مركزهررشتللملوكية،انجبتهالذي

وفقا-الاضلىالاَلهةبهلتجعلا!اليكأتوسل

هـنوبكنونهبجافبهيقافون-الساميةلأوامرك

ضلمخ!(-)أكطمحبدترمبمويبارلَون4اعدار

)سين(الالهفوضع،ةفيهالثسحائرواداء

:وقالالمنامفبعليتيده.الانهةجهيعغك

لائقواني!لاجلكالأَلهةصتعود/1

ي-)1بدسيرممالذي،!ىjنبونيد،بابنك

نتعليهكااممابها+ااكثر()حراني!لو(1خلخل

للالهة:!يبماموكباسيهي+انه!قب!من

بهاجعودوازسالرنرنا،واننكمالأى(و)شن(

بالكلصاتوفرصت.لالخحل-أي،امبدالى

الالهة،جبعطك،)سين(الالهليقالهاالتي

ولدي)نبونيدوس(أما،فعلاأ1يعودوشر(ينهم

صمبالفعلاقامافقد،انجبنهالذيالحبيب

1()سين!للاامة،ءمملةكا؟تك!1،الئسعائر

واكمل!نا،)سادرفوو"نسكو،وال(أننكاو

مهيباموكباوهياْ،"ضلخل-ااي15محب!ترميم

حيننا"نو،سادرو()ننكالو()س.بن:إحة!/

الى،الماكجةمدينته،إ،بلا1"ن؟ودْركم

يفر!عهم.الذيالمقام،)حران(

وتمسكت)سين(الالهتهـعبدتاكساناواما

لا!ديحطهلرامااع!طاننفقد.ثوبهبأهداب

المشهوروالاسصم3هـالعغليماةرضنىا*،غيري4
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وصنمناعديدةاياماءصريالىواضاتانبلادي

)أشورزمنمنذالحياةليوضظالسعاكةمن

التاسحةانصنةالى،أشوربلادملث.(بانيبال

الابنا،)باب!املك،)نبونيلوس(حعَممن

شاتواربعمانةفضيتنقد،:"انجبالذي

)سيريأ،الانهبهاعمرالتيبالنغنولىسعيا-ق

فويابصريونَان،قلبي،الاعهةجميعملد

سليعتين،ويداكيجيداوسمعيعريآ-الى

وكلمنتقاةكلمافيوكانت،ذدحايولَذلك

وباليجيدةوص!تيليملائعانوالشرابالطصم

ابنا!مjالحظماءاحفاثكيرأيتحتىمرتاح

واني.الطويلوالعمرالصحةبوافرمتمتعةوافا

ولمديبخصوص)سين(اْلألهايهادليكاْلوكل

يرشكبدمالذي،،"بابلملث،)نبونيدوسى(

عليعطفتمثلمما،صياتهطؤلبحقكظيئة

وضهعليهاعطف،المديدالعمرومنحتني

الحارصر"969(الماسو,والعطوت)ضيدصأب

بسهولةلهتنفرولا،بهماضمصتنياللذين

وعسا.المعظيمة،الوميتكجقوخطاياهآثامه

العظيمة.هيتك-لالخاشعااثحادايكرنان

ماواديتقلبيكلمنمؤمنةكنتلقد

الفصبلفطاليماالاثصارةشقتالتيالحارسةالارواحهي

البحث.منني

-272-



لحكموالشرينالاحدىالسنواتخلالعلي

الثلاثةوالسنوات،بابلطك،)نبوبولاصر؟

)نبوبولا!ر(ابن،)نبوخذنصر،/لحكلموالاربعين

ملك،"نركلير،لحكمالأربعوالسنوات

جعتسنةوستينثعانيوخلال،بابل

بكليخدم،إنجبتهالذىولمي.)نبوفيدوس(

"نبوبولاعر،ابن،)نبوخذنصمنكلااخلاص

الوا!لهمويؤدي)ابابل(ملك،)نر!لليصرا(1و

فجحل،يفرحهمماكلويعملوليلةيومكلفي

بحقاموجلوىامامهمعظمهمابذلكاسمي

القرابيقلهماقدمكنتويذا،ابنتهم

والفاضرالوافرالبخورلموأنندالجنائزية

.8الدوامعل

العائن!ة:-

)نبونيموص(حكممنالتاسحةالسنةفيطبيحياموتاماتتلقد"

انجبفافيولدها،بابلمدك،)نبونيدوصريأ،وقام،بابلملت

ودفىن،الابيضوالكلتانالناع!مالصوفمنبثوبجسدهاياكماء

ال!يمةوالاحجارالثمينةالنمبيةالحليسمستوربضريحجسدميا

الخرافنجرك!ا،المعطرالريتواوغية،الجميلةالحجريةوالحرز

منا،لاقالبمواناشا)بورسبا"(و)بابرصأسكيانضرتهفيوجحالسمينة

مصر،تخوممنوالحكاموالامراءالملوككلالىالدكلوةوو!،البعيدة

الحميعواقام،الحدادليحلنوا6السفليالبحرالى،الحلويالبمرعلى

وسبعاياملسبعةوكانوا،روْوسهمعلىالطينونثرواكبيرامماتما

3--كا



)لمجوموفي،زينتهممنمجرثين،ائرؤودرمطأولىيسيرونليال

الحديدةبالثيابواكنسمواحدادمموانهواالبلاداهل!لالسابعْلزين

بالزيتوْنزودواواشرابالطعامو"نناولوابيوتهمفيعليهموزعتالتى

الملازمةالاجراءاتواْدخذترؤوسهمعلىاطحطرالزيتر!صكب،الفاض

مواطنهم.الىالطريللسنرهم

العظيحةالقدسيةثناتض.ذاميراامملكاسوالمتكونمنآانك

الاسض.وانعالمالسحاءآلهةسيد.الآلهةجميعمعك1)سين(اطلا؟،

السماءآسياد،"عضتار"و)ادد(و)ضمش(اطزلهةوتعبدلكملاثا

الذكطهر)عشتار(و)سين(الالهينعطفقت...لهموتضرع

.17(8)ْالابدين(أبدالىوذر"يتكاسمكويحفظ...ينفذك

الجنالزية:والشعانرالدفن

شمائراوءهـاصصمتشهمدلمالفديمةال!افدينراديبلادانءح

وامميتها،جسامتهاحيثمنالني!وا*يبلادفيمور-تشَالنيألمد.فن

الم!كنمنإنهالا،)171(للديانةالتقليدمالحامالاطارتتحدلمحيث

امميةاكتمصبتعموماالجنائزبةوالشعائرالدفناساليبازرلالض

اعتبرتاذالقديمةالرافدبنوادينحف،رةالدينيةالمقائدفيبهاخاصة

تحيز-ماريةخاصيةعدوهابحيثالبارزةتقاليدهممنمهحاةا-

الاساطير،آصدىفيماور!ذلكعلىدلالةابلخولعل،البدوعنالحضر

تدضفهـمالذين)الاموريين(صالحديث!رةرفي،السومرية

حياتهطولبب-،احدهميمتلكولاالخياميسكنونبأنهمالاسطورة

pp.2-056..-017).52ءره")1"8أح*أح،أولإ/.لأل!يم )A

(171.97.A Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia,)p
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.يم!72؟(موتهبالايدفنونثاللمنلوب

ارضاهالاول،كأببم!ييئلهدفمننة،ما!جنانريةْاكث،ئرولَانت

الارضفياممنيما،صفلالحا)مفيكانوااتينسراْ،تصوماالآ!ول

والقرابضئالهداياتقديمتنضعئالشعائرت!ثبمأنتحيث،واتسماء

حسنحسارْاتبانتالييؤثكيالألهةرنحاءقنواضحءش2صاو،اليهم

ليقدمهاالاسفلالطلمالىمعاالهدايايئخذالذعباليصتنروحمه،ندتهم

المطالم-ذلكالىنزونهبعد)تلكامش(فعلهماو)عوفيهاموجودقيالأدهةالى

سبقوالتي،كلكلامش(اموتامعنرتادرنرفيا،سمالورة1ترريلَ!ا

قدم)كلكا،مئس(اناتالاسفورةوْشمير،إكلة-قامذايءنهاالحديث

)نمتار(و/كيئا!ل(1-)ايرشا"إلهةمنأَ،ءالىمهولال!ءطحبهماالتيالهدايا

فنكلي""ولانكي!اولاردموزيوا(فنطئسزث")"أ:سفه)و"مبيطَث)iو

ما،!ثريننداا!رو"نندو-ثا"و؟يند.وككماا"وا(ننمل)و(ينكلا)و

8"سوموكانو"ية"شلباوا"ينميثر!اثمئهو(براوأشرماضدا)و

حمثالاَلبارأنكهنةمنصسنالممادتىبحضالىوكذلثصىاك!دننخرو

داتامنةو)،ماضو(واد)سانىال!منكلالىالهداياقلمانه

موتهبحدقدمنمو(-)اوراوءصومرفيالملكانكما.)اينتو،9739(

كمالرولىالاسفلالعائمآلهةمنعددا!الهد)ساألاسنرالحالمالىونزول!

ايخهالاشارة!بف،والنيىنمو(.-اورزمؤتاخحنونا).سومرياكص

الموتياتوالا.تاماألثيراناذبمانهكط،ادبحثمننيالطالفتصلفي

والحليواغلانجسوالآنبتاد!لديةئبوالحطالاسحةوقدمالطَبار

اء(ا)نرعيا4-.ءتالآرمنلملاق2صوغاتاوسانرالكريمةوا.لاحجار

(!خشبيشا)و"نمتار5,،"دمرزكطو،لكيكل-رضى51و(مشكلكا)و

)172(ولS.ل!،.164

2561:; B103"+*4.ةr6 mer, in(.ك!.لأ173)ولS
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افهكما،لاصفل21ال!لميلهاحصصلصكهى!فىل!"ننثَشزيدا"ْو

،()749،الاسفلالعالم)كلانبةوالى)دمبيكك(الىوالقرابينالهداياقدم

صبقْلوضيحهلَما!-يىى(-)بحلةانالا-*!لهششنالالهههيوالتي

دفنتفدالهداياصهكلانالواضحوسن،انب!حتمنالاولالعصلفي

الملوكاحدالىيعودآضورينصوصأد.الخصريحلىلمو(-ور)1مع

الى)الهدايابتفديمابيهموتحينلام!ن!سبدترلد117"تالأشوريين

ممركىفي()176(الاسفلاالحالمفيالمقيمةاْلآلهةوسانرالعظامالانونابَر

ابيه.*فنالظ!لتالنيبانتسعالر4-باصت

اثزيةانحناالمراصمفيالترابينمتقدلانللي!لبلىذلَرتلطو

النصوصاحدفييردحيثايفالسساءلىامرجودةاإلهةالرصصامدعاة

لثرغباتك(9177()انليل(الالهيىضطثابىضالزيهالقرابين!دم):يليما

الأسفل.افعالمآلفةمن)انليل(يئشيممهرواتماور"و-لى

مناك-لافتازءخالزيةاطراصمفيثافيهـ8المرابينالى4-واحار

ورضامالَتهابرلني!معينةأوفاتفي.لعامإ،وتْاؤبآخاء"و/،لم

الدييةالترانيماحد!منيبدومساومدا،عثبهارْزجنبالى!حياءمخى

يرددالتيالتالحةور()1سلالةملوكلالي)ثدكي(ْالىامعالدةالسومريه

اشبعثيفوعرفت،للااةالص،ثزيةاعولانما!امالذي!افا:ثيها

بتقديمالآلهةرضماابنناالىبالاصالهانهريبدو.ا!7صي،!المالالونا

-,r,*!ز-II،!ب06 in-- IraqشاmبK74ا-.*ج(-،

مدامنأخرموضعفيالنصدهذاالكاملةالترجمهسرد)175(

الفصل.

)176(ة(،.؟9164.)1

ispuظ،(177.CAD)

،(21,791u1.2 i Hymns (B&,)C (Romaذno, Towْ178(!ك.ب!.ئ!؟هـةلم311ا(

".56!.
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اعخيراسنجدبغهمنهامناخرىأغراضتان!لهاالحنانزلةانرابعن

الافي:الن!سمنتنحمحصاواء!اإينالقرا/لكصص-هالَهوالبر

تضج،لاالذيالحها!اجل-!الجما!.يةرابينالةانكْلفدم!

انك.الماءلجلبلاليالاؤخيةاجلاجنالزية.مناأ-!هـابينتقدمانكُ

.،)917(الاسف!العالملآلهةالجنانزيةالتراديلفد!

اجرههمنلعاما%بدخا+.يةْا)ضماثرلَار!-الذنيالنافيا)!فأما

اطمرتىصرورية!الْتالثصصعمائرتنتاناذ.افف!مهمالموْلىاطحامنهو

إ،ناهـءليءم!تمنلهيكن!ادقيإنا،بت،وارواؤصساهمالأشباعهم

رو!4تكورْ،اجلهامنا!قرانجينوإغدملرو-"لةابى"،؟،اضعاثرا

الاطصمذوبعاب،الفخملاتؤضتناولالاحماءعالمافللخروج!رضة

!تاضالياإفحلالمفينكصيلهسبقلَما1(.9()ْالشوارعفيالمحئروحة

البحت.

اعتبرتإحيض!،كبيرةدر-تجةالموتىافالتغريباهـة،تتوقد

وضذاص!اتهفياليهمالعحاجنهةموازوالثصراتللطعاما!يتحاجةمحها

شر!بعضهـافييردوالتيالاكديةانتبنيوثاثقمنعمدمنيظهرما

!حدمتبنيتهاروحالىالقرابينبتقديمالاخيرةشزمبا!المتبنيةمن

اخص.افي!يردحيف،هـتها

لي:ةكْلقدبنأ.وتوحين،با*نماعيتمو،ينحيا-بفي"

)989(."ئزيهالجظإيناغراا

:هـي،انواعئلاثةالىأجنائزيةاالضصحائرتقسيماممكناومن

(CAD,.917)كل!أخه!ه

6ْد3-1و02ءضاكناتياللوح،11كل!شىصلحمة5)018(

The Cult of Dead Kin in Assyri+and",،لةلأi181(6.!إيه!ثهأ،!ااك!+بم(

."lonia،أ،*بر،لأتيLondon(,391,2ا)7."012 in Ira؟)لإ.:أ!a
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الدكطالنوعوهو"إصكساكلسب!-1

فيهلدبححيثْاطونىارواحالىالاطعمةانواعمحسلفيب.لَدشعلىيشتمل

الرانحهالطيبوالبخور)839(والعطورالزيتويقدفى()12/أ(الخراف

البابليانصدوفي89(د)الفواكهانواعوَن!الابيضوالنبيذ)،18(

اسامةفيالممتبعوكان،)!9/1(إيهاأوالملحارجعهاضين!تالوسيط

ع!ليهاونتوزعالمقربةالاحلعمةحر"لالمق!فكمصانالجنالزيةالولائم

وكانلأجلهالوليمةاقيتال!ذيالميتنروحفارخمقحديتركبينما

.GUإ1DIالأ"الروحلَر--كي"/-يسمىالمفعد ZA. G!باد-ومربةر"!أ

الجنائزيةبينالقرا-لانتلما.A(1)7أديةبالاkussuحثح!محا!

تمار--اكويقةأ)ءتهوكانت،ا-،مْأ.،ثيامم!ء.--ث،اي!!،اخوْا.ساثلة.ا.!!

اكصسوصاحديت!صمنبثلقد-رازلىْذبلل!هـالمئوفينأ-5-."بىا

بينهاسن،ابينال!منقائمةالاكدي!سرجون"عصرالىالعائدة

المحمتها-منانهكه،!افشمينا"-،إسوءاااخاصاتإ،تخااتتدعت،حها!

لهتقامكانتالذي،كوديا!فضا"ا!الىقدء!قدالمرااتيتكونان

ت!حدما!جنائزيةالقرابرين9،؟%وكذلك،)188(والادعيةاله*،هـات

,tze-ط "Old Babylonian Dc- cuments from Siلمئ!!اهh!182)ا-سس Albr)

-ersityof AmeنمUni!أسathol+ك!ction of the؟par in the Coll

27".7(،591,rican",in JCS., Vol. XI, ( * ew Haven

E.A.W..183)اكل.183 Budge, Op.Cit)

الفصل.هذافي"كبي-ادد"قبرشاهديراجع1841(

(185 CAD.,kispu)

(186.Ibid)
,Wylissأ.."911 Op. Cit1..برأ* (87 )M

(188.445.S Langdon, in ERE., IV,)p
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الواردهراتالاثلد!اصاتوفابسدلَد!الا"سجو-!اط!ثتم!الاف

عط!أدهليل-جدتَصاا،)هـا.اا-ديىا-بد!الع!!لمحصرضبعضفي

تعودارلص!صصفيالئوخىأهلو%ثبى-تاتلزبا.-تاي!الغرال!دم

عصوردنمضعْركهاخرى!عحوصوفيا%،اصهأوهـ11ا/2!ةصلا!مى

-اطعابيي!ملَانالمرا)ينرمتف!انالنصوءىندك-!ويه!ملهالافية

.0001؟)اتسه!تاء-ر.طترجدحيت

اسننحاىِامنالضوخهذاويتمن!5فمومي"-2

ا!تفياليهاضصيروقدإ!صهالأكأوا-أ-ا!سثَبفيالجنالزيه

تبالمضبخاةخلىالبحةمنينرحى!ا-خ!-!4؟"اءباا-.-ضيانصوص

لروحىا-،ءببنرصصوْ،ونها.-:إفي،---راها:*!بىمأملللتزم

اإ.رواحاطستسبالماءلوفرافْهمي!الأشارلىأوردت-لدمولها)1؟اابحد

التي،"الطَدورَو،احبارمنواحدغح!إن!رخةاالا-!ر*أحدفياحموْلىا

الحالموفياسطيكيبا!تعسىالملىفي":،اليها1ا\شارةصبت

ينمال.صميالطريفةاما،")2.هـ1(لَيالزالماءروح!سنربانعسىالأسفل

افبوبصر،فكانتألايصةلالمالمنيإوتىاارواحالىالمالوسي!)ما

ذَلرهوردوقد،.لوط!آرءلَديةبلاوبدعىالأرة!اصصحعنت-ذكاركل!

عساه":يميمايرداذ!.صمثمى"الااسهالىا!رفوءثكا!تالاليأحدفي

للعالم)ايللاسفليسقطالباردهمالا!بوبلابعان(شمتمىالاله)

،ئيو-!ماالانبوبلهذاعليهاعئرالنيالنماثجومن.،)391!(الاسس

oN.9167-03ج."ةim, Op. Ci!918)س .A Le5- Oppen)

.Cit091).كما Ibid..Lo)

!(.1251661.Op. Cit191).ألإةولأ )M

291)إ1bid..ل!116 )I

(391 CAD.,arutu)
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عثرحثالئالئة"اور،مملالةملوكتانيإاشلر"الىالعالدةالابنيةأصد

عموديةبصورةالاصفلاتتنزلفخاريةانابيبكلالبناءارضيةتحت

كلارتفاعويبلخببحضهاممصلةْفخاريةحلقاتعدىمنمكونةوص

لَلهالانبوبعمقأمااقد)مخ!سةيبلغقطرولهافدام11للأإثةمنهاواحدة

فيالكائنةفتحتهوكانتالارضسطحلحتقدماْ.تأو03اذفيصل

وتد،غطا،لبضهايكئلمحينفيمثقببغطا-لممغطاةالغرفةارضية

المسطَوبالما.تكاليتسربالفخمارىالانبوبجوانبفيئقرباحدئت

لفترةاسفْطومتقدالانابيبعذهانوالكاهر،الاس!فلالعا)ماتويمهل

خاصةالانابيبْعذهاعنبارعلوالاعث،(انزهن)منطريلة

وجد!ر.ا)واحفةالبنايةفيرمددعمافي*خنإ،،اسكبضممائر

قدما15لع!ثينزلاتكافاواحدوفتفيتة-رذممرصةفيءنخااثنان

لايحتاجانواخبدالبيتمنكلىنولما،أقدام3مف!ماكرقطرويبلغ

عحوديةبر!ورةلنزا!وإحَونهـ!ْالقدشةا:بهر.-الإتسالاقنجيبهصأت-ق

قق!ديمفيالمسضملالنوخمنفضأريةأنيةعرال!نورإ!ااضافةا/لارضفي

تسقطرمالآنيةتلكانالواضحمنانهكما،اسفلهافيالقرابين

ث.منيقرب!االانابص%مذءا-!اسةا!فيرجداتبالانبرفيبالصدفة

الانابربتلكبئناعتقادب!بيكنلموبالهابع،99()دواحدةمرةانا.

اليهانظرقدبأنهالاافتراضالممكنمناولكنالاسفلالعانمالىفعلاتنزل

الاكصمفل.أمإماااثالامكلانفرالجناْلا-قيقدمات11تقرباْبهايملى

دعبفاصةمنافذءساور،5والملكيةالاضرحةمنعددفيعتروتد

لهذاخاصمنفذمحل)5401(القبرنيعثراذ،الاسفلالعالمالىالما.

القبرينمئلكلالمنصدرالمدخلارضيةفيتنزلتغرةووجد.تالةرضى

L.آley-برExcavaآion--atعلآ-3"801 - Woo-!491(.ن(-

f801,!ا.ل(591.Ibid)
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اغبرينافيأما،نمسهلذضرضاصتخدمتانهايبدو)008(و)!78(

منالجنمائزيةرابين،لةخاصةثكةءلىمحثرفقد12(آ7لمو)337(/

.ال!ح!د)691(الىوينزلىع!يهايسكباط،كانااقالواضح

ابضائزيهالث.!الم!منالتاعثاضوعاوهر:!3،رو"شوما3-5

الاحيا6عا)مفي1هـاخيتذاحياءمنهواخقصودألا!3،"ذلَرحرفيأويحني

الشخصإجنرتتةإجنااالشعانرمنازخوع.عذاغايةانالواضحومن

اسميتهماعلىالطالحصمن)خكينهوبا!إحرى1ا،حيابيشذلَردباستمرار

*!ربقا.فييتضلالذي8اخمكن)!الخلودبابصتاعنالا!ا-الفصلفي

s)موتهبمدالانسادْ، 9 V)،هوا،يىم1ذكرشه!ائرعنتحبيرإلمغاول!لى

علىالميتا!ىمباطلاقحدسثاالمتوفينعائلاتعليهصارتالذكطالعرف

انهعَمما،منها)1،691اخيتالنردذلَرأ!م!!يداط!،ئلةافيابىديدالمولود

الشخمم!;Liوبعدقجريكانتاشااحدا-اخمعائراعتباربامكاننا

هدامنص-ءا(اعكمالامذامنآخرموضعيا-قااسضتطرقوالتي)

الشعائر.منالنوع

سَمايؤدعبا)ثكائرمذهمنأيمناخيتحرمانبأنالاعتقادو-لان

شبحبهينةالميتروح-تمرديسببانهاذ،جسيمخطرالىسابقاذكرت

الاشباالتعاويدا!/.لىتعددالصددمذاوفي،ا"9؟9،الاحياعالمالىمؤذ

.63 ts at Work, pْاologعArchaح,y in 'T hحooll\691).لأ.لأ )C

ص،اغديماالعهدنصوصأحهفييردما"تامقارنةهنالجدر)791(

ويبديموت5-ى0مر:!الي.إ!،ولوتاعدائيد:الاسياذكر

ه:،1/ميرا*شا-!اسمه

pO.117!. ! it., p،،891).)ا6أ)أ3؟ )M

كأاموأرواحصعودبخصوصالمحثمنالثانىالفصليراجع)9!\(أ

./،حبا.Iعالمالى
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الذضَوشبحاك.سثبح!:اضاؤىالالفكلالاحيا!عالمالىتخرجاككا

ها-ءوبسبب،2،،)َبهيتضيمن)*ب.!الذفيبحوؤ!اسم!!ريذلا

اصبحالموْلىلارواحباننسب"ا-بخنأئز،،اساامشحاةَتسبتع،اا!*بالااءصية

ومو81+ومنتز!االانتقامل!وسااشدمنوسبظوفتذهااطمااهما

فيالأسنلااله،لمفيالموتىأرواححالةعنا--ر.تاأ.ة!اشسحه.ء+-ثأمر

احدفْيوردءاالىاشارةهنمااضيفانيغيرثالب!عننيالىالفصل

افتفامت!نيئه-!معرضرفيا!،!آشور-بانيباْالاشىورياشكنصوص

الجناثزية)دقرابينوةطعهلعظامهمبما-هـاجهرثعو31العيا*كلجينالملوكش

صنحرت!لما*أرواحهمراصءاقلقتلةدا:%رلأ،تاي!دْ.ارواحهـهـا!ن

.،)902(الماوسكبا!!ئا؟-يهإيز،ا.فرا

كانتاماؤكيةاجنائزدذااكطقوصلاقامةاصريقتانصة،كوكاتت

طردانخا!مةالتعاويذا-ررىتحدد--ث.1.أيتءاثأ،قبلمنتة،م

المميتالضمائرلمكاقامةؤولية!يثىم!رنإبئاوناالازإر.ررالى"شبا!

والابنةوالابن4باعصلمةاسيمرا،ىأ--،ربة1َواْرا"لأختا،!1؟،نهم

منوخاكهةالنسا+تشتردُاانرم!اداكانانهبءوو)!3ْ(والوريث

)3ْ3(المتوفينبالامرا.ال!خاصةالجنائزية8،نرا"ةإازأتتي)صةال!اةالاس

وادلاخضارةذر+حهـتمتأخرةقةراتىتالهرؤ-هذااستمرودد

الابنوزو-،الابنةبئنالآشوريةال!ابيةاكعموصر3بثْلفتالراور.

2()،ْالملكية!ا-أفيمهماثورايؤدين3كأوالملكه(اله:باكي!زوجةأي)

(002)ولح.،(ا)6898."792

.Op."ا.س!117 Ci,10)ذذ .M Bayli)-ء

f118,،ة.(202.Ibid)

(Ibid.302).ل!و123;46.0*

402)30أ)).لم61؟2 .M Bayliss1 Op)
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منواضحايبمولَماالحديثالبابليللمهدبالنسبةالحالوكمذلك

قيامهاتخصاشارةواطتضمنذلَرهسبقالذيادثكبي،5قبرشاهد

ويمكنناحياتها)2ْ5(اثناءاتمهرفينللملوكانجنائزيةالقرابيئبتقديم

"ال!كدور-و!احجارع!المنقوشةالادعيةمنانعديدفيورد-.Lالاستدلا!

هوالوريثبأنالميلادقبلالثانيالالفل!ا.خمرا!طرت*13يحودالتي

،للمتوؤىالحنائزيةالشمحائراقامةفيالاوتا!شوليةيتحملكارالذي

"ننورتا!الالهيحرمهانعسى":يليعافيهإبىدواحدالادءيةتلكومن

ن؟الىهناالاشارةوتجدر")2ْ6(ْا:،5نهيسكباتيااوريثامن

الحراقفيالجنائزيةالشعائريؤديمنءريمالمقلَانالذيالمصطلح

بالاح!ية(pagiuu)الراءلي"5؟رالمتفقد+إهرالقديم

((7ْ )LU. SAG. EN. TAR)دليا!لديناوالايوجدإ،لسومرةا؟

أ.فصادمناإصطلحاءلذاعليهيطلقاونفياالشخمى!،زاذاعماواضح

اشل.مذاباداهالمختصجنمنأوادتعائلة

بتكليفتتمفكانتالىجنائزبئالشحائرااقامةفيالثانريةالطريقةاما

الشعائرتلكاداءاليهمالمركولضةوالكل2!الاشخابصضالمتوفىعاثلة

العانحمفيروحهحالةتحسينعلىتع!!التيانتحاو-تلاوةفيقو/مون

ثالخدماتنجادا.رفومو"،خاصونكهنةهنالككانكصا،-الأصفل)2ْ8(

ايهسنشيرالذيماخو،5اد3،هنمفكمنذ-لرالجنائزيةالقرابرينتقديم

-لانوكذلكليةالجناالشعائرفيسورهاقا%كصلىمذامنأخرموضعفي

الفصلء12هذامنسبقفيما،القبرراعدشوا5موضوحيراجع)502(

,ss.012Ole. Cit., p602)أ .M Bayl)

".4"16(702.,Ibid)

18403،.Cit5!802).ل,.E.A .W Budge)
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ذكرءمعلىوسناتيالامواتورثاءبالندباطختصونالكهنةبحضيوجف

وتج!در.الفصلمذافي،"للموتالاجتماعير8والاالحداد)موخموعفي

بخموصالقاسَيالعهدمناصعابدال!وصثوردماالىهناالاشارة

فيالموتى/لارواحالمقمهئريةالجظالقرابينإ!سلمخاص\،منوجود

الجنائزيةا!طقوسلادا،خاصمعبديوجهفَانانهوالثلاهر.ا&بد)2ْ1(

الحنا(ئزيةالقرابينكانتكمما92(كسبثا)ْممسب"بيتبالا!رريةيدعى

سجمي")192(ْا/بيتىتعىآخرمعبدفيايضاتقدم

تقديمهاشمناوموعدالىبالنسبةالجناثزيةانط!فوستضصيمصكن-

نوعينةالى

وفاةبعدمباشرةتقامكافتالتيالطقوسويئفمن-الاول

ومنزلتهألشخصانةمطَااختلاثبفمبتخخلىساغوسوهي،الثحتص

الذيالةةيرللثسخصربالنسبةوبسيرإةفصيرذبلَإثنات،الأ-تماعية

يلقودوالمنبوذثَالحبيهوكان،موتهمنساعاتبضعخلااليدفنكان

علفىن-فيجثثهـموالكواصر)نالحقبلتلتهمالبراريثنالارجح!!

لىكميسورينبالضسبةأما،الاؤشاض)292(سبملعلىالانهارفيمفكمابعضا

الجفائزيةالقرابينوكانتاكبروتضاية-كداتإ!%ضازا"تممكانتفةد

دوزعأوا)نمعىلاكلفامنسبقفي!ا/\حخلنالماجتيهامعذتفناناما

إ!جمناللاشخاصبالنسبةواضحاكانماومودافنهمبعدالناصعلى

موتهمعندتقامكانتالاضى-إذوجهعلىالحاكمةإسااعضاءأو

)902(!ك."،.ل!153

46.445,.E IV, p021)بم .S Langdon,in)

(211-Albert Condamin, "Une Nouvelle inscription deSamsi)
6;924،".)8091(,*(in ,.AZ X,!ل!،لم."

181،".(2.1..E.A.W Budge, Op. Cit)ثئ
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شامدمنعلظتممااشاسكلحومهاوتورخأنحراففيي!لذبحوليمه

بمعدتتمتكنا3دلمدنهمعمليةاننما،درإفأالات،ادهـدبيلىلبر

الزمنمنلفترةفْصورءمفنمدثاجسادسملَان!وافمأمباضةومْالهم

أحدالىلعودنصناولصت،آ(1اخارج)ايالصافوصسسربندط

اقيمتالتيالمراصم.ألسرصن!يةالسلالةمنولعله،الآشوريينالرك

ثيه:ير؟جىاتثذلكواندموتعند

وختمت،جيداايستقراطلنيبانزيتمسحتهلتد!

،لبرونزراح!موعع!هوألدي)اضاووصافتحة

ا!وصضد)ثريةرفيةطعبو!لموتالموى

أوأفي"سشى"الالهاماموضرصت،(رالثسباطين

الماكلسةضهوأوصىصصنزءاهـأرفبر3!ووالمث!"الذ!ب

الذيأةكيمعالمبرتيوص!صنهالميحبهاالني

اذ-،!ماويين،الحكاما!الفرا.ينرب!ت،ا،:أانجبنيلم

الأرضلىإناَنيالآلىمةوالى،تيألالوفاآلهه

السوافي،واجابتهاالأمن!هلدبنه.(سطتالى3العا)

وبعضهعلمهبانسرادالاشجاراتض!حت

2(لأ،)د...البسافين

اجراماالتيانطةوسهذهمنطرف،ندكامشملحمه"لىوردوفد

الأْلية)احماكل-لى7شان!جدويقهتمرتعت!كلفامش،

كمثامشفهصالفجرنورمنحيطأو!2لأحانوظا

بهموصاحالمدت"محماخونادى

الاجتو،عيوالاثرالحداد"ضوع4؟فيلك6تفصيلاتتطرقوث)113(

الفصل.مذافي،للموت

(214.913,.EG)p
)215(."،.حكل!م!4."
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ونحاتوألنرهريدغوالمطانصقارايها

لخليأر.تمتالياعشعواانثَريمهالاح!ضار

ال،زوردمنصدرهجاطفىصنالالصديعهونح!ت

الذمبمنوجسمه

النويالخنبمنمينضدةونصب

بالزبدمملو،1اللازوردمنواناء

ا"2(!)اْاشم!ش(الىذلكوقرب

محددةاوقاتيْتانانمكانتالنيانطغوس،لىوب-اتثاني

بالطمامالمي!تزولدلقتصرنماذالشخصموتبح!انويلةلفترةومصظفة

ويتميز،ايضاالدفنبحدمنيم!نىروانماالدفنو!تء!لىوالئصراب

منلمحموعةاقامئههوفيهالفانبدُناهـيةالضطالنثف!-يص!منالموخ-.-ا

ف!الطقوسمذءالىالاشارةررإتوفدالراحدتنلةال!فياخولىأروأح

فيه:بَريةحيثال"،ْاسور-بانيباالأشوريالمثا-فصوىىطحا-

والشرابالفحامتشملانتيانشعهـاثرنجاعادتؤح!.لقد"

،مهمدةدَفتواننيالاسلاتافمرثلارواحافمهم

للممص،والأنسارللاأءحسنعرمالَ!تجزتوا

.(3!"ال،والحي

ممانتيةالجناذالطةوس!بأنالنصع!ذمنأو!ستدا!ْاتويم!

تشملنَانتوانها،لهمالمقربء!تزمنضنجدابعيدةلفتراتتقام

والواردةلل!لوكبالنسبةالجحطَ!ةعاجهلدلىكماْواحدجيلمنتثرآ

السمود-الثامناللوح،701ص3طكامشملحمة،باقرطه)216(

.!\-45:الخامس

15200+.0(217 )G،
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لمحيالأش!ارةوردتشَإط،منن!رسة)؟،11(اخرفشوصوقيإخصاهدا!

لَان"دردك!آشور-لامرءلدعىشخساق4الآضورراصالنص6بحض

ا!انتقاوب!ا-ت،نلتهونوأر!ما!آشور!مدينهمنبالفربارضاامتدكقد

الالشزامفيالشخصهذاعانلةاسترت!آشور!مدينهمنافصمة

وكذلكالمدينةظكفيالمعْولينا-!كلارواح!ان!،فىانطقوص،فامة

."2،أ(ال!ررب)بفيالخرالذين،رواح

الجنائزيةالطقزسمناضوخبهذااختعلقةاطهمةاننحسوءلىومن

بر(.مقلا"1أ1778-ا)"زمري-لم،أ!ا!وجههالرسايلاحدلىنذكر

"كربي-وءو.اْلبااتاحدفيتمن،،حازجماالخريركطس)"مارلى"ملك

لاسرةالا!يةاخدينةيبدوك!الَانتانتى،"تيرقا،مدينهحاكم،داكان

الكامنبواسطةطلبثقَن،تا!).لأدهارافويثبهـفبكا.-لم،!زمري

."زمري-لم،ابى!يخدرْ-لى،لروحالجنانزيةالمئمعالراقامة"ماخَو،

اقاضاعنانقماءفديظهرماعلىزتمركرلم،لَانإ.ْساالشعائرتلك

.13؟ا!دينه)ْشلابئغا:ه

الطقوصمنالنوخمذالامامةالميعروفةالمخمةالمواعيدمنونعرف

شهريايقاملَىنفالاول،سئويوانتانيشهرتاونهمانوعيىالجنائزية

القمرفيه.يكونالمكياليوموهوالشمهرمنوالعشرينا%-إ.حاليومفي

933)()يدعىوكانمسفا bubulu)الموالىأرواحا!يهتثجمعيوموهو

)218نرمم!ثأ.*!lأ3-"لا،ذCit.,----------.كةء-8."أ

-aand ry8sA41لْأ Babylon921).،سهنا231،!!؟.إ.مءذءإ.رأةةس!أ .H .W)F

f001.!.(!،

,Lodon(,!of Ancient Asss4riشاJorgen La3ssoe, Peopl)022(

691."(8 ." 44ff

البحثْمنالثانيالفصلدبعنهال!-بثسبقوقد)221(
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وصف.وقدنهاالشعمالرواقاظالقرابينبنمديماتنا?فيالاجاءويقوم

بأنه:

الجناثزيةانقرابينيوملى

،)322((الموتىأرواحق)1الما.سطَبيوم

بةهالكايوم5و،الموتىوليمةيوم5منها(نعوتعدةعليهكما*اطملقت

فقدالجناثز!ةائطقوسلأاقاْمةالسنوكيالموعدأما،،)223(الندبيوم5ر

تقدموكانتالبابليالتقويمفيالخامىالتصصفيواعوآبلالاشهرثيلا!

وتبلغ)مم)،22(المشا"علوترفعفىالمهِْلارواحالقرابينآنواعمختلففيه

بأناليهيشار-لانالذكليالئسهرهذامنالتاسعاليومفيذروتهاالطقوسى

وصطتناوقد،22()دالاسفلالعالمفياحتجازهامنتنعتقالموتىارراح

أب،5شهرفياخوتىلارواحالمقامةبالفقوصمتعلقةملكيةرسانلعدة

البابليةالسلالةمنملكتاسح"عسءيتانا،الملكمنرسالةبينهاومن

Babylonian Menolo ! es and the Semitic؟,don(222).3!هة*نأ

22-21:841.Calenders,p

mias, The Babylonian Conception of Heaven and223)د .AJer)

Hell,ا84.ل

-hroder, Keilschrشأ.f .0 Sغ,.t 02.p ; rْ224)3اص.ئأة,.S Langdun)خ

119.lts,,218 p3ور Verschiedenen Inh9وللا؟iftte * te aus

22(O)اليومفيأ!برانيورْاب"يقرملَاتماالىاخناار!الاتوْلجدر

تقويعم(يْالخامسالشهوايضاويصادءث)أبمنالتاسع

اليهوديةارثا!روتذكرالحزينةوا)؟رانبمالمراثنالقا"من

عل،اورشليم"بسقوطت.دهمالتاريخهذاارتبصاحيث

.مق586عامفي،نصرخذنيو"إلميالباالملكيدى

S..H,.)الأ-(..،ة22.شةةذلكبخصوصيراجع Langdon
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فيها:يقولطالولاياتحكاممناتباعهأحدا!،لاولى

بالقرابينالخاصةوانزبدةالحليبكمياتتجهيزيجب"

رجلادع،هذالوصتقرأحالما.أبلشمهرالجنائزية

منواحدبي،5وملَيا!بقرةثلاثينيهيى.اتباتثمن

تكملحتىفيهاويبق!بابىل،الىبهاويأتيالزبمة

تأخيردونمنالحلهبيهيىءدعه،الجنائزيةالطقوسى

.،)226،عجلعلىوليات

ا.مق1)6291-5!ه"سمسوءيتافا،لل!لكاخرلىرسالةوهناك

تحهيز"-ضرورةالىفيهايشيرالاولط"اطبل،سلا)ةملوكآخر

وجهعلىأب،5لضهرالحنائزيةالقرابينفيلتقديمها)227(السلاحف

منوعدداالاطعمةمنالاصناتبعضرسالتهفييعددثما)228(اسعةا

ا!اواضافة.)922(والسلالوالقدورالجلديةوالموادالفضيةالحاجيات

جنإئزيةطقوصالىالآشوريةالنصوصأحدفياشارةت.3ij"آب"شهر

23(.أشور،)5ْبلادفيالموشلارواح"شباط،شهرفيسنوياتقامكانت

2pp.161-226(،.ولح(

احدالسلحفاةانمنالبابليرنبهيحتقدكانماالىهناوفشير)227(

الارواحطحردمراسمفيتستححلكانتكما،،نركال"الالهرموز

فلك:بخصوصيراجع.الثصريرة

417,M.Jastrow, TheCivilization of Babylonia and Assyria

Campbell،ءا)8091("05كه083 Tbompson, Semitic !agول.

)228(!".ل!ك."152

(922 CAD.,kispu)

.Leiden,691.)9 .")f168!023)،،ول!حه .G Van Driel, The Cultof)
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:للموتالاجنماسوالاتردادالع

بهايحبركانالنيالكيفيةاقالحديثفيفنتقلالموضوخهذاوفب

احزانهمعناغدب"اينالراتواديبدئ!فيومحارىاةضوفيأقارب

المدينةفيالهجتحعليهايكونالتيالحالةولَذلك،الميتنحووشماعرءم

الشضياتاوالحاكمسةالاصرةالرادأجدإواخلكموتبحدالدونةاو

.رمبا!ثر:الوفاةلمقبالتياالايامفيالمهمة

بحدماعقائفك!راسةفيالمرصرعمذاأهىتةتلخيصا!ملَنومن

منلل!وتجتعآأوا"لفردفهممنمفماجانبالينايوضحبارهباعةاخوت

وفقا،كانالتحبيرمذاانحيث،المترفينحوالمشاترعنالنعبيرخلاد

-للافيمؤثراعاملا،القدمالا.العراقسكاتعندالموتبمدفالم!قائد

بهة.مناص!قالهمأواقارْبهـماحدفمدواالذينالاحيا..الطرفين

ا!وفىعائلةمنللاحياءفبالنسبة،الارىالجهةمننفسهوالمتوفى

علىمساعذاعاملاالحدادكانبهعاضالذيوالمجتمعواص!دقائهواقاربه

وبالمنسبة،يغرمم)923(النيبالتوترؤالاحساسوالقلقالحزنتخفيف

ضمانبمثابةيحتبروفاتهببدالحاصلوالحزنال!-ادلَانللحتوفى

امرايصبح،ليوباكموتهبمدالأ-يا.بينالشخصذكر-انقها،ثبمدم

متعددةإ!بأشكاالاتجا.سذاظهروقد،ا!وتاازا،للفردبال!نينةموحيا

الاخصوفيى(عنهاالحديثسبقالتي)الجنائزبةالطقوساقاصةمثل

(shumaفىakaru)."الاسم"دكرطفوصمنها

واديسكلانبينالسائدا،لاعتقادكانكنهذلكالى-واضبافة

بحضللموتىتوفرأنْيمكقومرأئيهممإ،دموعانالقديمةالرافدين

231)5..أ،جما.ه121 .M Bayliss, Op)
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لىلموتأثرااتخبهـصدةفيالحدادأئرتلسىويمكننا،)232(الراحة

وهو،ششى،الالهانلساعلىكاكُاشى،"ملحصةفييردمماالانساس/نفس

:يخبرهاذالموتوواجهمرضحين"انكيدثهردثمنيهد!و

يبكونكاوروكلمملدخامش،"وسببخل!

ايكويصلونيقربونالناسمنالمو!رينويجسل

شدعر.سيطلقالمجريودعكانفبمدنفسهموأما

")233(المساريفيوجههعوويهصمأ،سد1،لمدويلأبس

منيتضحكماالموتمنجزعهويخف"الكيدو،يطمثئوفحلا

.الموتمنبتخليصهيمدهلم"ششى!الالهانمنبالرغمالتاليةالاسطر

المتوفىالثمخصمكانةباختلافلحنلفالحدادمرامىمكانتوفد

البنائزيةالفقوسنسائرإبالنسبةالحاقهيلما،َاطجتمعفيودوره

الناسلعامةبالنسبةكانتَاث،(عنهاالحديثسبقوالتي)ا،خرى

الحزنلرجةدانتورالطبع،و)صدقاتهوأ"فَاربهالميتئلةتعلىمقتصرة

بالنسبةأما،23()ثالميتمعقرابتهدرجةباختلافلآخرشخصمنتختدف

تيسطخاصةشعائرمناك-لانتفقدالدولةفياخهمةوالشضياتللملوك

قليل.بعدثرحهاعلى

بطلبالحدادبراسمبالقياماصضصينالكهنةمنعدثيوجدوكان

عى.اصنافثلاثةعلىالكهنةهؤلاءوكان.المراثيتلاورالمتوفىأسرةإمن

حرفياوشيالاكديةفي!كالمخو!والسومريةفي"كالا-ماخ"صنف-1

طبقةمنيعتبرالصنفمذامنالكاهنوكارْالحظيم""الكاهن

.udge,Op."ب184 Cit232(ول-لانا-ول.قي(

/ال!همودالسابعاللوح،101ص،كلكامشملحمة.باقرطه)233(

.05-45:الثالث

121!.".ss,Op. Cit234)ز .M Bayl)
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الملكية.تمبالمامخ!تصالَأنولطلمه،االعبه)5؟.3(رجا/!البار

ية.بالاكد"كالو"وهـتةهبالسرا،""كا-2

.ثاا1-تور،لهَ-3

هؤالاكايلقيهاالتيالمراثيبمصاحب"تحزفالحزينةالالحاتولَانت

،الويريقي)"صأري،مدينةمنالنصرصأحدفيوردحيتانكهنة

يلى:ما

،)236،(أ:أأاطولأول،!ا)اصبلبرلقة!فيير(علممظ)المناحةلَاهن"

باطرا!ينئسدالمناحةكلامن،انمنودهيرنمالمناحهلَاهن8:أخرصىوفي

وكان.،)237(القبثارةبمصاجةينشداخاحةكاهن،العلياالسيادة

فييظهرونماكثيراوالقيثارةالنا!عليعزفونالذينالموسيقيرت

)8،2(الجنائزيةالولائمتمث!النيالاسطوانيةالاخأمعلىرةاصْصاخئساهد

الكاهناتبعضلَائتذكرعمسبىلذن1kال!كتالىوبالاضافة

صنفمنكامنيَضاشتراكالىالاشارةوردتحيثلمالماْفيكأبخر

والدناتا،5المدعوبالشخصالخماصةالحدادمراسملى"ايننو،و"لوكر"

ترجمةنقلنا)أنسبقوالتيبهالخاصةالمرتيةفيوذلك،إثءففرْاد)1

لتلككاملةترجمةننقلوالان،البحتمنالثاننالفصلفيأخاتمتها

لامميتهانظرا"لو-دنلَر!ا!زوجة""ناورْلمبخاصةاخرلىرلمرتيةبلآاحر

القديم،الحراقفيالامواتعلىوالحدادالحزنبضعائريتطقفيماالكبيرة

-ةالاوفرألمرثيةونبتديء

القديم،العراقئْنالموسيقيةاطلآتتاريخ،رضبانورصبحي3)د

.254ص،(.\07!،بيروت)

,.CAD.6);8-!اإتتا:p.19.ن! Vol)2ثه

(237.19Ibid.,)p
(238,.J .B Prilchai+,d The Ancient Near. East inPictures)

168,769.p.133; No
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(،الاولىتيةc,أ/

البحيد.اخو!عالىاةخهالابارسل"

،،الايام!ْسكوصايايهمل!مالبميداصضعااتذصباتكطاالابن

وجو*لاالنم،الجهيلالمتأنقان،المدينةتيمكتانذبَألابمرضلفد

مرصط.اصبحقدالناليةالجباع!فيا/،له

مرلضا،اصبحقد...النطهـساحردعذبكا:!الذك!ات

مريضا.اصبحلداةجتمعفياضبلااعيا.لزا،النصححطَيمكانمنان

مريضما،اصبحقدلالههخاشع.ق-"رجلًكاتمنان

مضنياكاننقد،فَ!بونممرصلقد

جاثعا،ورقداخطبقنجتمهطعامايذقلم

،...الطمنمنلوحمثال

قدمهيحركلمائ!الد،البطل

ابنائه،كلالحويلمنذاويافَان...مرفمن

يلبالحرماخوذالقلبمتالمانه

.عدوانفياصابتهجراحانرنعر،11فيالنابكةماتلقد

البعيد،السفرفيوموانجنهااالخبروصل

ابيه،عنينفصللمابنومئل

له،ارسولالذي)923(الثوبمرتدياعاد

شعر!"ترنيمةعليهوازشد!لالهِفين!-"ودرص،الدموخذرف

مرثية:"اسءنكر!،لَتبالملتمبقلبهومن

العالمافحملاتفيا،"ناتا"يااعدوانفيماتالذي،ابتييا"

،ضدهالمخططبالثصرا.لاصفل

(Trot)الحدادثوببهالمةصودانيبدو.

-392-



ارملةصارتوالآنزوجنهدبل3منكا!تةواعجبا-زوجتك

4.".بحةلَالزونثحوتصررنهاا

صوابها.افقدتهافقد!ْنعم،نوكاند-متصفة()4ومثل

أ-يخاضىيْىقابتنولَماانمصرفواطلت

،-لالبقرةتئنواخذت)ئيالمما(مزقتلفد

السخي،الدمعوذرفثالمصرخةواست...

ءمريح.هوما)إ!ا؟!وغطت

،()ال!زنيجمعأفيا...إمنفبا...

لهم،با.مغمور(!و)والقاب،يلمسك

،مبكرا...ينهض()كمانلذيا"

!3"ننورتا"الالهكامنة)المحبد(في-يسكنا!لواْلي)الكاهشات(بينمن

الوصل،فيبنفسهاالةت"أوترلصنف

هـكا.،...حزينالهومثل

،1؟شر...المتالمةصيحاتهاان

\وماءاحبوبا)ينثرون(المنتئ!ريناك،سجملت...ارواقاوسطز

مزقت...)اينتو(صتمن)نسظو(الالهئنماهنة،المعاركفوضى"

،...ثوبكطرف)و،!ت(لاجلك)ثوإما،اربا

...يأكلون،ملكإض!ءكأيه،ولونكانواالذينابناؤك

...بونيثصركلما

،...والزبدةالعسل

"+،لكبالزيتالمائدةواملأ

،الرثا.تستحقاجا؟منذرفرهاالتيوادموع

الصافي،القلبحدادا!وعلإكوحدا!م

...!مإلالذاالقمحمثل

492-



....ار؟ح)انتي(رالطهِعودة

.!!الأنءوا!ن)1-اد(إبرء-ا/.ث-تامموا.ليإخأئىازوجات

الاجلد.:هـ-صصاحز-،)1،لميهرولعلقد

...ر.!سان

01منلنام..سدرلأاأ-الاصوا.

شفض.الأْ..اطثمرثية

ا،يرلاحانولمبثعسى!أبنىياآه!

،ف!انروحكتسى!ا!نانايالأ

...زسي(/1وا:.(3لاه)اد-9!اصنان

...اصتايدس!نجواالذيناولئكعسى

...في...الموتيدان

...المصيرفيهيتقررالذيوالموضع،الآلهةفضما!!:الموت

لأبتكر...ايتكذرعسى

...في/\-لمك.ْ.بناتدًان

مدينتكألَمابرء)يكحزنلقد

لاجلك،...مدينتكوفبيلات

علصك،الدمعنذرفالر-ىع!وه!!الامةاان

...وضعحيث،والمنزل

،المقتنياتحيهوزادت،ودححافضةا-لتسب

الراسخة،الاورسى...لئثيهيمْاتالاكبرالابنعسمى،

..العلب..الذي!فل،قتلكالذيوالرجل"

،قاسلي!نفعليكهجمالذي

لشخصياا!ا،عيإالر،للمنكالاك!درالقلمعود

)اولو(للالهشةالحمااثسورة

592ءات-



نصيبهالموتوليكنملعوناالرجلذلكيكونانوعسى

احهيدفنهااندونعغلامهفشثانوعسى

اسحه.يمحىانوعسى...ذريتهوعسى

،..افيرالحصا..طائرمثلاملاكهودمى

ناوعساعم،ك!لمات..العطفلكدجلبان..الب!إد)ألهة(ومحس

.2(ثلم5ْمطمئنايبعاوك

ةالكا!ترجمتهاأدرجتاتسبقوفد،المرئيةخالمةلردثمْ

.126(-125الصفحات)دراجع)اب!حتمنديالظالعصلفي

،(الثانيةالمرثية"

،...الزوجةعلالشزميوم!

وفعتالثصريرة1)هين،العطو!الزوجة.اجىيلةاالسيدةعلى

الشبكة،وقعتعشهوعلىالعصفورعلى

غفلة،حينعلىبالفخوقعتالافياءالكثيرةالا!،الولودالام

محطمةسقطت،المخهمبةالرحثسيةالبقرة،انزاهصةالصفِوةالبقرة

،)كاكول(اناءمثل

اناءمثلمحطمةسقطت،المخصبةانوحضيةالبفرة،(ناورتمأ

)!لاكول(

تقلق،و)مإ(مريضةانني1أبداتةللمالتيومي

القدسي،الموضع)تدس(لمالضودمئ

..تكنولم..اندفعوا،راحتهمموضحع!نه

(0.4-211".3* pp،2(إ
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..المدينةوفي،العتمة)نفر(غرت(غد

..الحزنصرخةالناصلَلاحللق

،القاهرةحياْمانهايةعرالحعفوغرهم

ذمبي،كتمنادلتمعدماوتألموا

نجالحزنيمدكهو!د"ايهاينخرالديشمن

العذبةامداتذاتال!ثسعراهترانيمأروع)رددن(البا-لياتالنساء

ورثاءاندإ،مكاندلفاصل!تاوالتي

عليها،حزناافثمدوما،عادد.!لأن

،صغيرةدزت(المالضلان

...حبر...

البكاهينقطعلم،اتمللزوجهاحضنفيأيامهالان

البهط،صيحة)ننورتا(الانهيرجعلم...مئلان

)كيبار(-ااتدخللم)اينتو(اللَامنةمحبوبتهالان

،3غربان0لهزوجةالفرساخارالذي.الحماريقبللم

بجانبه.النهايةالىجلب...لان

لاجلها.ْ.انجبتهاالتيلامما،لاجلهامرفيةاطلقوعطفبسمو

...فيلاجلهايبعلهاحصصهم

لثريرةIماجسادمولمزتت،قدامهاأرواحهموجاءت

...والاقاربالعاملود..ْ

...الركبةمن...لان

...يقفوالم

...كنحسناتهمكل

-%r v



مرض...رالاحإ2.عاخبينترب!لى

يزددلم...الط!منمدب:صهاتياشنو.

...)نفر(فيمدينففيوحيداانحبيبزو-كأ)كان(طوحيت

وحيدا(لَان)لحبيبازوجها،نكرا،ت-الر

.!...)نمر(في،مدينتهي

العظيمالمنموضع...فيجريحبقلبمنهادنا

،بالحزنممعمةوقلوبهمي!هاخذوا

مكظرمونفط...النذا+قماعْ..

...ثيابا)يرتد(واسم،،لبةر.ا!ويا!اواطلق

ايخكاننيا.لآن)افت(اين!آواه11؟يتاْلمْوبندبهاانه

افميكاننياالفاتنةواشوحالآنا)ميمي(الالهةاين

انمعمكاننى!ا)؟هـبمإ:اما،المى،حرالفم.الآ!انحطوفالفماين

انميكانن!!الزاهيةانكنانة،الآتالببميسلاحياين

انميكننيا!يئالبهصأضا!ى.الأن)انت(ينا

انعيكانني!الآنالقلبفب!ا)ميالعذبةالاغانياين

انعيكانني!الروحتنيرالتيالذهبية31ضانة،الآنالبهيسا،حياين

انعيكانني!والمرح(المرفوعة)اليدرتص،رتصم!اين

الايامفياس!كفيكرانوعسى،الحياةفيذكركيمحىلاانعسى،

نادونكوعسى،تمحىانعائلتكخطيئةوءهى،القادهة

توفى،

رجلككلالخيريغولانوعساه،طيباربة!انزوجكد-!

لهمالمستفلىيكتبانوعسى،ا!.صححيدبمصير!ماطفالكإيتصرانعسى

الس!يد

مزطموأمستقبلهايكونانرعسىللامامتتقد!انعاثلتكعسى

لاثة.897-



الاسفلالعالمبنالنورعليكيجلبان)اوتو(الا!هعسى

)يرعاك(الذيمو

عالياترفعانعساها،لاجلكلَلمة(يطلق)ان)فنكرا،الالهعسى

الافقيرجمهاعسىةإن،ضدكمبتقدالحاقيةالريحلاني

ضمكيدهمدالذيالشيطانعلىتطلقااتانقاسيةاللعئةوجمسى

مريرةمرثيةفهذي،كالنورمثصرقةتصددتقدانعطوفالزوجةولانك

؟3(ةلالجك"9

الحداء3،2(،عل)شقو(المصطلحالقدماءالعراقسكاناطلأقلقد

المقصودولعلالعربية)الثشقاش(أكلمةمنقريبأكديمصطلحوهو

عليهايكونالتىالحالةالىا/لاشارةد2الحدعلاخصطلحمذااطلاقمن

صدورعم.الحرةوتملأنفوسهمالالميغرحيثالحدادفترةثالحزانى

بنتفهأواشحثا)243(الشعرإضركتضمالحدادعنالاعلانطريقةوكانت

ع!ثواللطمعاليةبأكلواتوالنواحث(2ن)ةالضِعنتحبيرا

وردت-ل!االثيابؤتمزيقالارضعلىاليدينوالقا+،24()دالوجه

عندالعراقيحزنوصصمعرضفي)سرصن(اخلكحولياتنيالاشارة

ثوبه،ويمزقالارضكلبنفسهيلقي):كا-بأ؟4ممارإفهإحدوفاة

طرقمنو-لان،(9246(يلاعهِافيصتشرقوموبسكيننفسهويجرح

S.7-2141. pp241(ول(

683.0.!4،51 The Antiquit.! of ) r242)أ)1:.+أ.Svend )A

\1-؟1:،ادابااسعمورة")243(

12:الاول/المصردبثامنا0حاللر،!كدَ،عئنىمل!صة"24(،1

،,8V-017::،الاسفلام.5الحااثانانانزورا-اورة5)245(

السومرية.الرواية،003-703

(246.A Jeremias, The Babylonian Conception of Heavenand)
Hell,81.0.ع.

-!ب!992-



خاصةثيابايرتدواأنالقدماءالعراقسكانعندالحدادعنالاعلان

ا!دادايامطيلةويبقوارؤوس!معلىالطينوينثصروابهأ)7،2(

الن!)لبي(-اددقبر)شاهدنصمنيتضحصماالرووس!م!ولي

تضيرالتيالاقديمةالنصوصومن.(الفصلمذاثيترجمتهاسلفنا

عن-كلكاشريأ)ملحمةفييردمانذكرالموتعنشالناشيالحزنالى

تدْلَرحيثالاجروفاةبعد"انكيدو،صديقةعلى)كلكامثى(حزن

-:الملحمة

ينيضفلمفلبهجسحين،

كالعروسصديقهغطىذاكجمند

لَالاسدحولهيزأرواخذ

اشبالهامنهااخنطاش!النيوكاللبؤة

ال!هينظروهوالفراش"أممامويجيءيروحوصار

الارضعلىويرميهالمضفورشمرهوينتف

.،)8،2(نجسةاشيا.نها3اعاورماالجمينثيابهنزع

الثسخصياتاوالملوكمزاالموتىعلىالحدادلشحائروبالنسبة

ايامسبحةلمدةتسترالرسمىالحدادفترةكانتالدولةفيالمهمة

فيوالحكامالملوكوكذلكالمدنمختلفمنالضاصاثضاءيافيقيواف

)347؟

)348(

الحالهالىانانانزولاصطورة،،16:"ادابااسطورة،

.2،513،533لأ4،فلصصلاا

خاتالصعلى"لودنكسرا5والد"انانا"مرئيةتراجعكما

السابقة.

الثامناللوح7،-601ص،كلكامشملحمة.باقرطه

.22-41:ولالالحصدا/

003-



موتةبعديمفنالمتوفىالملكجثمانيكن3و،924(الاخرىالدول

صلهيتجمعحيثالخاصفصر.فيصرير.عليمددكاناوانحامباشرة

وتا،القصرحولمدينتطامليتجحهرحينفيعليها.للبطَااسرت!أفراد

بعنوانوالممروفعنهالحديثسبقالذيالسومريالنصمننعرفهما

الىادبهةالآضوريةالرسائلاحدىمنوَنلكو،نمو(-راو)مرت

جسديرضبأنلاوامر.الامتثالعنتطمئنه)سجون(الاَشوركلطاخلك

لومالْمحرض)اربمل()اربملا(مدينتهالىينقلثمايامثلاتةلمدةسلفه

احدىعنداوالقصرداخلأمايويالعرضهذاو!ن.هـفيهاأخر

الكبيرةالبوابةانالرسائلأحدىفيالاشارةوردتحيثينةا-!بوابات

جسداماموالمثولىعبرهاجالمرورلسكانوسمحافتحت(قدللحدينة

يسترصريرهعلىمسجىالملكجسديكونوحينمما،2،دا!تو!)ْا!لك

فيوردكماالجنائزيةالترانيموانشادللدفنالضريحتضيرعمبة

)شمئمى-انتحارب!عدأقيمتانتىالمراسمدنالأشوريةانرسائ!احدلى

)بابل(فطثورتهفشلبعدإل(1بانيبا-)أشوراخي(أوكن-شوم

معورقد،الضريحبنينما)نقد:الرسالةلذلَرحيثالملكُاخيهعلى

(taklitu)النرانيمافتهتلقد،بسلامقصرهسيدة

واقيحتبالزيتالمسحمراسمتتلَما،الفرابينواحرقتوالمرائي

الفصل،عذامنسبقفيما"كبى-اددفبرشاهد"يراجع)!؟2(

تقديرفطالحكيامعليهسارالذيالمحرفالىهناالاشارةتجدركما

وقد،ا"شرخحادثابجحلهاموتىوالحكامالملوكمنجرازمم

بموتمؤ2خةوميحرملوتلالضباصتلفي-لثيرةالواحاكتشفت

.،لحكامامؤلاهمنعدد

025))ة .G Contenau, Everday Life in Babylon andAssyri)
06f691()6"05ول

-%03.-



النعموجذوتلاوةالتطهيروبيتالا-حمامبيتينتهاها"1مراسم

انهالرسالةمذهمنوالظاعر.()925(الجنانزيةالتراتيلوانشاد

الجمبحيذعببأنانتهاثهاعنالاعلانيتمكلنالحدادفنرةافنهاءبعد

تبرشامدمنيظهركما،كانواانهمكما،انفسهموتطهيرللغسيل

الملاابسوارقداءشعورعمبقصيقومون،الذكر()السالفكبي(-)ادد

رؤوسهمعلالزيتبسكلبايضاويتمومونبالحليوالتزينالنظيفة

بمعلوماتتمدناالآشرري)عرجون(الملكعمرالىتعودرسانةومناك

وردءيخهاحيثالملوثوفاةعنديقامالذلىالرسميالحدادعنراشنمحة

-:مايلي

ملاعلن،المدنبموتفيهسححناالذكياليومفي"

منتخرجزوجتهالمدينةحاكموجعل،الحدا*أشور

عمباطهرنيسىاما،جدىبأحراقوفامتالقصر

ضبماطهلبسوقد،المدينةحاكحيةمبنىعلىسيطرفقد

واصدواالذهبيةالنيماشنووضعواالحدادملاابس

بالقا!)قيساي!المرتلوظم،المدينةحاكمامام

ضباطامامفتياتهمعالجنائزيةالاناشب

."أ2!2(المصلكة

تجةفيعليهادثرالتىالنصوصاحدفيوردتاشارةوهنالك

تدر،الملكيةتمالمابماحهوالمتمعدق(لمبانيبال-)آشورالآشرركلطالملك

احداهمماجوقتينشكلعؤالميتفدبفيوالنساءالرجالاضتراكعلى

0475 ... and .S3 H."،251)ء .A .T Olmstead, History of Assyri)

644.ngdon,in ERE., IV, pهأ

)252(!ك".ل!15305

-،.3-



ينهبن.النمماه)وكانت:النصذلكفيجاهحيثللرجالوالثانيةللنسا.

."253(يجيبونإصدقا.و)ا

القمديمةالرافدينوالكير،دفيالحدادعنونختتمْالحديث

ع!لىحزنهتمسفوالتي(كدكامشيملحمة)فيوردتالتيالاسطربا

)كلكامث!ر7ا:نسانعلىصةالمل!تذترحيث)افكيدو(صمديقهوفاة

اضطجعتكالمجدفراضعل!

)يساري(شماليالىالذيالراحةكرسيءلىواجلستك

قدميكالارفيأمراهيقب!لكي

ويندبونكعليكيبكون)اوروك(،أملسأجهل

اليكيقربونوسأجلهموالموسروتالفرحاملعليكوسيحزن

شعريسأطلق(الثرىفيتوسدان)بعدنفسيوانا

(.VO،)4الصحارىفيوجهيعلىواميمالاسدجلدوالبس

I

)254(

11.rem.ias, Op. Cit., p253)ه.-ءل )A

/الحمودالثامناللوح،8-701مى،-للكاشىلمحمة5،باقرطه

.1-07الثالث

-303-





الرسالةملعق

البعثبموضعالحاءصهالاساطبر

،،الاسفلالعالمالىانانانزوللسطورة"-

السومرية(الرواية)

كهلاسفلا2العالمالىعث!ترنزولاسطورة"-

الآشورية(الرواية)

ا،مميكالوايرشنرمما!اسطورة"-

ادابا"اسطورةة)،-

الاسمل،اوللمفىكمايا*ثوري*ميررذدا"-

كماهش"طحمة"منعث!رالثانياللوح-





9-"lالاسسكل"العالمالىانانائزولسالورة

السومريةالرواية

وكسرةلوطثسثلاثةمنيقربساالاسطررةذه5نصويتألف

بينالآنموزعةوهيالعراقجنوبفي"ففر،لدينةموقيفيجميعهاوجمت

وقد،،نيابنسلفاجامعةمتعف"واسطنبولفي،يمالقداثسقامتصفلا

تاريخأنالا،.مقانثانيالالنىمنالاولالنستفيالالراح!تهدونت

فيالمعراببةالىترجمتهافياعتمدتوفد.مروفغيرمرةلاولْطليفها

فيلاكرير"الاستاذنشرماالتيالانكليزيةاترجمتهاعلىالملحقمذا

ANET.,3rd.ا)9691(71-62.00:الآقيا،صدر ed

السفلىالارضنحوللتوجهاقرارمااتخذت،العظمىالمسماهمن-1

الحالمشوللتوجهقرارهااتخذت،العظسالسما+من،الآلهة

الاسنل.

الحالمنحوللتوجهقىارهااتخذت،العظسالسما-من،اناتا

الاسن!.

العالمالىوفزلت،الارضو!رت،السعاءهجرت،صيدتي

الاسنل.

الأسنل.العالمالىونز!ت،الارضهجرت،السما،موت،اناتا-5

الاسفلاالمعالمالىوفزلت،السلأطةهجرت،السياثةمجرت

الاسفلالحالمالىونزلت"الوركا،"في!اباتا،)؟(مجرت

بهالمطتخصأ"التاليةوالاصطرالىحطرمذافيالواردةالاسما"ان)1(

)زاهما.المذكورةالقدلمةالمد!فيالموجودة

-703-



الاسفلالعالمالىونزلتبادتبيرا،3ي4اكلط-شى-لَلافالاجرت

الاسظالحالمالىونزلت"زبلامهفي،كيكونا،مجرت،

الاشلالعالمالىونزلت،"!ادبفي"اي-شار!ا،هبوت01-

الاسفلالعالمالىونزلت،"نفر،في"بارا-نننحكار!ا"عجرت

الاسفلالحالمالىونزلت،"كيش،في"خر-سابهصكلاقا"مبرت

الاصنلالعا)مالىونزل!"أكد"فى"اي-اولماض!3جرور

السبعة،بالنواممسنفسهازودور

يدما،فيووضحتهما،النواميسجمهتا-5

المنثظرة0قدمهاعندووضعحهائَلهاالنواميسميأت

غرتها،لمةاخذت،راصهاعل،السه!ة،ج،ْ"شوكورا"ا)-وضصت

بيدهااللازوردوضريطالقياصه"عصاأمسكت

جيدماعلىالصغيرةاللازوردأحجارعقدت02-

صصرماالمتح!علالأحجاروثبتت

محص!هافيذهبياسواراوضعت.

صهرهاعلى...الذيالدرعرضدت

.السيادةنوب،ْالا،"باادبثوبجسمماولفت

عينيها...الذيبالكحلطلتدْ؟-

الاسنلالحالمنحو"انانَا"مشت

بحنبها،"ننشوبر،رسولهاومثمى

:"ننثمحوبر،الىقالتالطاهرةانانَا

الوفيصمندييا"

الطيبةالكلمات(يبلغالذي)رصولييا03-

الصبادقة،الكلماتليتحفعلمنياافت

الاسنل،العالمالىالاَننازلةاني

-803-



-35

5؟-

)+(

ابلغهوعندما

)جلي-منإ،لشكاوىالسماءاملأ

لاجليالمبمفيونح

لاجلي،الآلهةبيتفيوطف

لاجليفمثوالي،لاجليعهيخيكالطم

لبشر...لاالذلى،الكبير.ك..الطم

لاجليواحدبئوبلَالمتسولواكتس

انليل،5بيت،!"!الىوحيداخطاكحث

،اانليل،5بيت،"اي-لَر،دخولكوحين

:انليله5امامانب

aالاسفلالحا)مفيتموتابنتكتدعلا،"انمل"الابايها

الاسفلالعالمبنباريغطىالثمينمعدنكلاْةدع

الحجار.حجرالىيلَسرالننبرلازوردكتدعلا

الصابخشبالىيقعاعبقسكندعلا

الاسفل.العالمفيتموتال!تراأ"افاتا،تدعلا

،."اور،الىافاذمبالاءرمذافيبجانبث"انليل،يقفلماذا

6البلاد...بيتلكدضوعند"اور،وفي

نشَا،"بيت،،X")"ا!كئس-نوكال

:"ننَا"اماماندب

الاسفلالحالمفيتموتابنتكتدع!1،"نئا،الاباايها"

الاسفلالطلمبغباريغحمر!الثمينمحدنكتدعلا

الجارحجرالىيكسرالنفيسلازوردكتدعلا

الحطابحْشبالىيقطعبقسكتدعلا

ة.اخرىقراءةبحسب5شركا،لكشاي"او

--"903



الاسفل.الطنمفيتموتالعذراه!اناتا،تا"علا

"اريهو"الىفا:مبالامرعذافيرجانب!ك/ننَا"يقفؤماذا

،افكل،5بيتد!رلكوعند،!اريدو،وفي

:"انكل،امامان!ب

الاسفل،الحالمفيز!وتابنتكلدعلاْ،انكي!5الابايها"06-

الحبارحبراتيكلسالفةيسلازوردك!علا

الحطابخثسبالىيقصعبف!كتدعلا

الاسنل.المالمفيتموتالعذراه"اناتا،تدعلا

الحكمة،سيد،ائكي،5الأب

الرياةهماهيعرفوالذى،الحيادطمامفي!الذي65-

.،الحياةالىبحقموسبمويدني

الاسنلالعالمنحواناتا"5شت

:"ننشوبر،لرسولهاتقولوهي

،"ننشوبر،،اذهب075-

بها.امركالتيالكلمةتهملولا

الأسنل،بالمالماللاكأوردىالقهسالى،انائا"وصت--د،

عدائاباسلوبالاسنلا)مالمبابعندف-نت

:)تاثلة(وعداهبنفبالاصىفلإمأعااقصرفينطتت

البيت،افتح،الحاجبايها،البيتافتح،75-

.،وحديالدخولاريد،البيتافتح،لا"نيتيياالبيتاقغ

الاسفلالطلمححاب!بير،"نيتي،

:الطلاوة"اناتا"اجاب

،أانتمن،اربر.ك"

الشعستث!رقحيثمن،اناتا،.هـ5

--،01



-85

-09

-59

الشمس،تثرقحيثمن،"اناتا"حقيقةكنتاذا"

؟اللاعو!ة،5ارضالىجئتلماذا،فارصك

،؟سالكهيمودالاالذيالطريقعلىقلبكدلكوكيف

:الطامرةانانَا،5اجابتط

،ايرضحكيكال،5الكبرىاختي"

قتل،تد"كوكال!أتا،السبد،زو!الأن

الجنائزية،بالطقوسفللمشاركة

لذلك"حقا،...

الاسفلالحالمحج!ابكبير،ه"نيتي

:الطامرةانانآ،5اجاب

ملكتي،لاكلم،8اناتا5ياانتظري"

.،...اكلمدعينى،!ايرش-3جكالى،ملكتياكلمدعيني

الاسفلالحالمحجابكبير،،"نيتي

لها:ا!وقاا!.!ايرض-كيكاملاكتهبيت!غل

،المذرا،،ملكتييا"

"...كالاله

،...الباب

نا،اكلما"في

السبحة،بالنواميسمتزودةانها-

يدما،فيووضحتهاالنواميسج!عتلقد

،المنتظرةقدمهاعندووضعتهاكلهاالنوايىهيأت

رأسها،ع!،السهلتاج،ا،اهـ"ضوكورْوضعت

غرتها،لمةاضذت

-311-



-501

1-.لأ

-115

-012

-125

اسما،اللازوردوشريدالقياصعصا.امسكت

جيهماهكلالمنفيرةاللازورداجارعقدت

،صحدرهاْالمتلا!كلالاحجاروثبتت

محصمهاس،حولذمبياسواراوضعت

سدرعا.كل...الذيالدرعوشدت

عيثيها.....الذىبالكحلطلت

.،السيادةثوب،،بالأ،ادبثوبجسدهاولفت

،..."ايرثى--ليكالى"

:حجابها؟كب!ير،"ايريثحكيكلا،فأجابت

-الاسفك،العالمحجابلَبير،نيتي"5ياتحال،

بهر.أمركاقيالكلمةته!للا

.،ص.ا.لاسظللطلم.السبعالبوا،باتاقفال.افتح

.الاسفل،السالموجه،"كانزر،.بوابةمراسمنفذ

دضلهاهوحين

.،المتبع...

الاسفلالحالمجابكبير،"فيتي،

ملكته،كدلآصمع

الاسفل،للعالمالسبعالبواباتاقفالافتح

الاسفل،المالموجه،"كانزر،بوابةمراصمنفذ

:الطالمرةاناتا"5الىوقال

؟"واحضتعالي،"اناتا،"

دضطها،وحين

.رإسهلىْمن"السكلتابخ.،ا،"شوبهووْادانتزع

83ها،ارجوك" uA

-313-



-013

-135

-014

-145

-015

مطلقةالاسظالعالمفصاصيرا،"اناتا،اصشي"

.،الاسفلالحاامطقوستناقشيلا،اناتا،يا

الثانية،البوابةدخولهاحين

منها.اللازوردوضريكالقياسعصاانتزع

"؟هذاما،اربرك"

طلقة،الاصفلالعالمفمراسم،ناتا،5lاصحتي"

.،الاصفلامالعاطقوستناث!لا8انائا5يا

الثالثة،ابةالبوادخولهاوحين

جيدعا.مناللازورداحجارافتزع

"أهذاما،اربرك"

مطلتة،الاسفلالعالمفمراسم،"انائا،اصىض"

.،الاسفلالعا)مطقوصتناقشيلا8"اناتايا

الرابعة2البوابةدخولهاوحين

صدرها.منالمتلالأةا،لاجارانتزع

+؟مذاما،اربرك"

.،عطلقةالاسفلالعالمفمراسم،اناتا"5اصمتي"

.،،الاسفلالحا)مطقوصتناقشيلا"اناتا،يا

الخامسة،البوابةثصلهاوحين

معصعها،منالذهبيالسوارا!زع

"6هذاما،ارصكهـ

مطلقة،الاسفلمالحالفراسم،ناتا،l"اصمتي"

.8الا!شلالعا)مطقوستنافنسلاافاتا،5يا

الساثسة،البوابةدضلهاوحين

صدرها.من...الذىالمدرعانتزع

-%T Vl-



-155

-016

-165

-017

-175

،؟هذامأ،ارجوك"

مطلقة،الاسفلالعالمفراسم،هـانائا،هـاصمتى

.،الاسفلإمالعاطقو.ستناقشي/،اناتا،5يا

السابعة،البوابةدخولهاوحين

جسدعا.عنالسيادةتوب،بالا،5ادثوبانتزم

،؟مذاام،هـاربرك

مطلقة،الاسفلالعالمفمراسم،رانائا،اصمتي"

.،الاسفلالعا)مطقوستناقثسلا"انائا،يا

اخطاعة...

عرشها،علالطاهرةال"كيكا-ايرش5انتصبت

امامها،الحكم،السبعالقضاة،"الانوناكي،واعلن

عليهما،،ا!وتعيون،عيونهمثبتوا

الروحةلخ!بالتيالكلمة،وبكلمتهم

جثةالىتحولتالمريضة"المراة،

وتد.منالجثةوعلت

ليالوثلاثايامثلاثةمضىبحد

،ننئسوبر،رصولها

الطيبةللكلماترسولها

الصادقة،الكلماتلهايحنظالذكي

لاجلها،بالشكاوىالساهملأ

عليها،المجمعفيوناح

لاجلها،الاَلهةبيتفيطات

اجلهامنفمهلطم،اجلهامنعينيهلطم

-314-



-018

-185

-091

-591

لبثصر...لاالذيالكبيرء...لطم

لالجها،واصدثوب!لالمتسولوا!لتسى

،انليل،5بيت،كر،-"اىالىوحيداظا.وحث

انليل،5بيت،كر،-ى15دضلهحين

:"انليل،امامينمباضذ

الإسفلالعالمقيتموتابنتكلاتدع،انليل،5الاباجما"

الاسغلالمالمبنباريغطىالثمينممدنكلاتدع

الحبارحبمالىيكسرالنفيسلازوردكلأتدع

الحطابخشبالىيقطعبقسكلاتدع

.8الاسظالحالمفيتصوتالطاهرة"اناتا"لاتدع

:ننشوبر،5انليل،5الاب!أجاب

الحالمونثسهت،اصماهـانعظسامنطلبتالتيعيابنتي

العظيم،الاسفل

الاسفلالعالمونش!دت،المظسالسماءمنطلبتانانْا،5

العظيم،

وصلتالتياضواب!ا،000نواميس،الاسفلال!مالمنرامب-لى

،؟لموضا...منلموشعها

"اور،الىنذمب،القضيةاهذهفيجانبهانليل،5الابيتفعم

،البلاد...بيتدضرلهجمن،اور،8لنط

"نئا،يت،،للانوj-كش-الى"

:"نئاءامامندب

ا.لاسفلالعالمفيتموتابنتكلاتدع،نتا،5ابراجما"

الاضفل،العالمبغباريغطىالثمينم!دنكلاتدع

الجارصوالىيكصالنفيسلازورثكلاتدع

-،15-



الحطاب!بالىيقطعبق!مكلاتدع

*سنل،العالمفيتموتالطمرة"اناتا،لاتدع002-

ة"ننشوبر"،"ننَا،الابفأجاب

الا-نحلالمالموفتست،أالحظمىالسماءمنطلبتهـابنتي

العظيم

الاسف!العالمونئسدتءالعظمىالسماهمنانانَا،.طدبت5

العظيم

التيوصلتالنواميس،000نواميس،الاسفلالحايمنوامي!ى

موضحهاالى

،؟لموضحها...من502-

الىهاريدو"،فذهب،الضميةهذهفيبجانبه"ننتا،الابيقفلم

،انكي،5بيتدخولهحين،"اريدو،ني

.انكي،5امامندب

الإسفل،العالمفيتموتابخنتكلاتدع،"انكي"لأبايها"

الاسفلالمالمبغباريضلىالثمينمحدنكلاتدع021-

الحجارجرالىيكلسرالنفيسلازوردكلاثدع

الحطابخشبالىيقطعبقسكلاتدع

.ءا.لاسفلالعالمفيتموتالطامرة"انائا،لاتدع

:"ننشوبر،انكي،5الابفأجاب

بالجزعاضعو!لابنتىحدث"ااجلمن2155-

بالجزعاشعر!اناتا،هـ5حدثمابسبب

السى-،،(hierodule)"لمبدة،وقعماوبسبب

بالجنىاشعو!المقددسة

كار!و،-"-لرمنهوسمليقظفرهمنوسخااخرج

-316-،



،ترْو،-"كالاوخلقبالحرةالمطديطنرهمنوسخاواضج022-

:-لارو،-"كرالىالحياةطعاماعطى

(سطرا91يبلغالنصفيخوم)

!ملانو"واد"بلخو،ادا)؟ق!سلطامنالمتدليةالجثةعل243-9

مرةستينالحياةوماه،مرةستيئالحياةطعامعليهاانثرا

حقااناتا،5وستقرم

(سطرا02منيقربالنصفيخرم)

...الرتدمنالمتدليةالجثةعلى1926-

"كر-والتر!و،-"كالاالالطاهرةكيكال،-ايرش5اجابت

!لارءو،

،..."الحثة

،...الجثةعل

"ملامر8ولل"بلخو،الوجها،الوتدمنالمتدليةالبثةعل027-

مرةشينالحياةوماه،مرةستينالحياةطعامعليهانثرا

،انائا،5فقامت

الاسفل،العالممنانانضا،5وصمدت

الانانو!ليوفر

ا/لاسفلاللعا"امبسلامالآنينزالمنالاسفلالحالمسكانمن275-

الاسفل،العالممن"اناتا،تصعدوحين

،الرماحكنصالىالصنيرةالشياطين

،...!ا!يرةالشياطين028-

بجنبهاشمت

يدهافيعصاامسكت،رسولابوجههيكنلممن

ضر.علىالسلاحصل،2صماعيابجسد!يكنلمومن

-317-



-285

-2!.

y! a-

-003

رافقوما،الذيناؤلئك

،انائا،5رافقواالذين

المه،لايعرفونوالذين،الطماملايعرفونالذين

،المنولالدقيقلايأكلونالذين

،الموبالما+لايثصربونوالذين

الرجل،ضنمنالزوجةيسلبونالذين

الحاضنة،...منالطفليسلبونالذين

الاسنل.المالممناناتا،5صصدت

الاسفل،العالممناناتا،5صعدتوحين

قدميها،عنهبنفسهنننسوبر،5رسولهارس

،الحدادثوبمرتديا،بالرغاموجلس

:الطامرة!اناتا،هـ،الشياطينفقالت

4،نأخة.ودعينا،المدينةامامافتظرلى،انانَا،"يا

الشياطين:،الطاهرةناتا،ا5فاجابت

الطيبةللكلماترسولي"

الحقيقية،-للماتيمبلغ

توجهاتي،لاينسىالذي

،الآمرةكلماقىيهم!ولم

لاجلى،بالشكاوىالسماهملا

لاجلي،المجعفيوناح

لاجلي،الآلهةبيتفيوطاف

لالجيفطولطم،لاجليعينبهلطم503-

لبثر...لاالذىالكبيرء...لطم

لاجلي،وافعدبثوبكالمتسولوا-لتسى

-311C-



انليله5بيت،كر"-"ايالىولوب

"نئا،بيتالى،اور"5ز

،انكي،5بيتالى1اريدو،5ز031-

."الحياةالىواعادفي

لنصحبها،،سا-لا،-نر-"صكالى"اوما،!لنصحبها،

شا-لا،--لر-"سكمن،"اوتا،في

قدعمها،عندبنفسه"شارا،رمى

الحدادممىلوبمرتدباابالوطض!-01'

:الطاعرة،انائا،5لالشياطينقالت

نأخذهءودعيناالمدينةامامانتظرى،اناتايا"

الثمياطينالى،الطا!ةافاتا،5فقالت

اسطر(ثلاثةمنضم)

لنصحبها،،كلانا،-مش-"اىالى8"بادتب!رافي،هـلنصحبها322-

كلائا"-شى-"اىمنتبيرا"باد"في

قمعيها،عنهبنفسه"لأتراك،رمى

،الحهادثوبمرتديا،بالوحلت!م325-

:الطامرةانائا،5!الشاطينفقالت

،ناخذ.ودعيظالمدينةامامانتظرى،انائايا"

الشياطين،الطا!رة"افاتا،فتبيب

-931-



كاالاسكلاوللالىعستارفزول"-2

الآشوريةالرواية

(ت)الاولى،نسختانالآشوزيةرواينهافيالاسطورةلهذهتوجد

اواخصفيتدوينهاتماريخوقدر!أشور،فيعليهاعثر-الااقدمومي-

تجةفيوجدت(قى)الثانيةوالنسخة،.مقالثانيالألف

ترجمقاوقد.(.مقالسابغ،)القرن،"نينوىفي"بانيبال-"آشور

نث!رماوالتي(ول)للنسخةالانكليزثةالتر-مةعننقلاهنا

(TENA.601-9.فيسبايزر،5الاستاذ pp

الرليم-وجه-

،كيكال،-ايرش5،.اصلكةاللاعودةارضالى

و!ها."عصين،بنةا،"عشتار،وجهت

قرارما."سين،ابنةاتخذت!اجل

ايركالا،5مسكن،المظلمالبيتالى

دخله.منيبرحهلاالن!البيتالى-5

منه،.رجعةلاالذكطالطريقالى

،النورمنساكنوهحرمالذيالبيتالى

قوتهم،والطين،طعامهمالترابحيت

ظلمة،فيويقيموننررايرونلاحيث

الاجنحة،منوارديتهم،كالطيورمكسوونومم-01

والمزلاجْالبابالغباريفطىحيث

-032-



25-

35-

،،اللاعودة"ارضبوابةالىاعشخاروصكوحينما

نلحاجا:الكلماتهذهتالت

بوابتك،افتحا،الح!اجبايها"

الدمضلاار!دفأنيبوابتكافتح

الهضلمنومنعتني،البوابةتفتحلمواذا

،المزلاجوأكسر،الباباحطمفسوف

وازيلما،البابعضادةسأحطم

،الاحياءفيأكلون،الأمواتاقيمسأ

،الاحيا+عم!الاموات1وسيفوق

الحظيت:،لمشتار،وقالفطالطجبفتح

تخلعيه!ولا،ياصيدتيتريثي!

.ا!،ايرش-لَيكالااللكةالىاسمكلابلغسأذمب

:كيكاله،-"ايرشوكلمالبوابدضل

البوابة،فيمنتظرة،عشتار،فأختك،انتبهي"

.هالملك،!ايا،امامالعصق!اجتالتيومي

،مذا8كيكال-"اير!نىس!تحينسا

المقطوعة،الطرفاءبلونوصاروجههاضحب

(kinunu)ارقصبةعخلوصارتاشفتالماواسودت

المرضوضة.

هنا،الىروحهاحركمالذلى؟الي!تأتيانقلبهاصثمالذى"

الانوكي؟معالماءاشربانعليس!يكونمل!عجبا

منالحعة6بدلأالمكرالماهواضب،الخبزمنبدلاالطينوأكل

بمدمم؟منازواجهمتركواالذينالرجاككلسأنوحمد

iعلسأنوحهل ).j i.Wsاحبائهن؟اضانمنانتزعنللواتي

-،211-



04-

45-

05-

/أوانه؟قبلابىسل\/الةيا،لرضسيععلىانوحاو

البوابة،لطوافتح،الحاجبايها،اذمب

الفديمبما.،،ْالقواعدبموجبوعامدها

:وقالالبابلهاوفتحالحاجبذهب

،ثى،,"بكتبتهجانوعسىسدتييا،ادخلي،

.بضورك،اللاعودة.،إرضقصريسراندس

،الاولالبابمنادخلهاوعندما

رأسها.علىمنواخذهالعظيمالتاجانتزع

،؟رأسيعلمنا!يمانتاج،الحاجبايها،اخذتلماذا"

المالمسيدةقواعدصبميذه،ياسيدتي،ادخلي"

."الاسفل

الثانية،البوابةمنادظه!وعندما

اذنيها،من.وإخماقرطيهاانتزع

،أاذنتىمنالاقراط،الحاجبايها،1اضذتلماذا"

.،االاسفلالعالمسيدةمرا!ىم.مكذا-،ياسيدتى،،ادخلي"

!،الثالثةالبوابةمنادخلهاوعندما

جيدهاْمنواضذماالقلاثد.انتزع

نج،جيدلىمنالقلائد،إلجماض!ايها،اضتلملذا"

الإسفل،العالم0س!يبيمراسمهيمذهءياسيدتي،ادخلي،

الرابحة.البوابةمناثىخلهاؤغندما

-صمرط.هنو!ذماالحليانتزعْ.

،؟صدرىمنالحلي،البوابايها،ابحةتيلاذا-"

الاسفل،ال!المببيدةقوانينهيهمذ؟،ياشممدتي+،"-ا!غلي

،+الخاكسةْ.البوابةامنادظها!ؤعندما

20322--



ضراما.منوا!ذهالولادةاج!ارحزامانتزع

،منضرى؟الولادة)حجارحزام،الحاجبايها،اخذتلماذا"-05

ائمالمسيدةقوانينهيمذه،ياسيدتي،ادخلي!

الاسمال،

أصصادسة،االبوابةمنادخلهاوعندما

ورجلمها.ديهمامنواخذهاالاصاورانتزع

ورجلي،يدلىمنالاساور،الحاجبايها،اخذتلماذا،

المالمسيدةقوانيىْهيهذه،ياصمدتي،ادخلي"

.،الاسفل

السابعة،البوابةمنادخلهماوعندما-06

جسدحا.علىمنواخذهالممزرتقعا

،؟جسهيعلىمنالمئزر،الحاجبايها،ا،خذتلماذا"

،عودةاللاارضالى،عثستار"نزلتوحالما

لضورصا،غضباوائفجرت،كيكَال-ايرش"رأتها

بثصراسة.،عضنار11ع!ليهانفضتئا-65

،نمتا\!يرهااسزوقالتلتتكلمنجاها"كيكالى-يرضا"فتحت

قصرلى!قيواحبسها،،نشاريا،"اذهب

الستين:بئةياوI،"عثصتار،على،عليهاوسلط

عينيها،علىالحيونوباد-07

جنبيها،علىالجنبينوباء

قلبها،علىالقلبوباء

قدميها،عملىالقدمينوباه

رأسها-علىالراسوباه

جسدها!كلعلى،منهاعضوكلعلى-75

-Tyr-



الاسفل،الحالمالى؟عثشار"السييمىنزلتانبعد.

،الاتانالحماريلقحولم،البقرةعلىالئورينزلم

البذرا:ْاْلرجليضاجعلمالحارةوفي

نجبها،طلىنرت،,والعذرا،مخدعهفييرقدفالرجل

..يرقد...-08

لرقحم-اال!-

،الحظاما:لآالةوزير،ال"!بابسوكاسكينةتلاشت

وجهه.واكنهر

أشعفشعرهوترك،احدادازيابلبس

وابيه،،!سين"امام-يابا،بابسوكال!ذهب

:وناشدهالمل!ك،،ايا"امامدمرعهوسالت

منهتصعدولمالاسبمالمالمالى"عشتار"نز!تلقد"-5

،اللاعودةارضالى"عشتار*نزلتانمذ

،الاتانالحماريفقحولم،البقرةعاىالثورينزلم

.الحذراءالرجليضاجعلمرةاحااوفي

جنببها.علىنرقدوالحذرا+،مخدعهفييرقدفالرجل-01

،صورةالحكيمقلبهفي"ايا"نصور

نامر،-أصوشو"وخلق

،عردةانلاارضبوابةفحهِلوجه.ْ(،نامر-آصوشو"يا،قم

.عودة9!ا1ارضالسبعالبواباتلكستفتح

.بضوركوسر!كيكال-ايرض"ستراك-15

،ْمزا!!ويتلطفقلبهايهد؟وحينما

.-.32!4-



.العظامالاية:فسمتنطقدعها

لهاوقلالحياةما،بزثالزظبةواظهر،أسمكرإارفعول3

،الحياةْماءزقيصفوننيدعيهم.السيد-ايتها،ارجوك"

.،الماءذلكمناشرباناريدفأني

فخذهابتضر،هذا"اق3يكا-لىيرثا"صحتوحالما-02

وقالت:اصبعهاوعضت

يطلب.لامامنيتهـط!بانك"

قاسيما!لحنةالحنكاناريد،،نامر-أصوضو"يا،فتعال

طمامك،المدينةبميازفخملاتلتكن

شرابك.احدينةةلافيعفيماليكئ

.مأواكالحافاظلليكن

مسكنك،العتبةاضكن

وجنتك!والضامنونسكراالمترعونليضرب

قائ!ةوتكلت،و،ها(/كيكا!ايرض"لتحت

وزيرهاة،"نمتارHالىالكلماتمذه-03

"صي"اي-كال!كينا،،نمتار"5،فم/ا

المرجاني،بالحجرالتباتزين

ذهب،منعرشعلىواجلسهمالانوناكياحضر

حضرتي!منوخذهاالحياةبماءثاثستار11ورش

،،لمنا-كال-اى،وهيأ!نمتار"ذهب

المرجاني،بالحجرالهخبماتزين

ذهب،منعروضعلىوا-لمسهمJالانو؟،احضر

-نححرتها.منوا%ذهاالصياْةبماءثاعئشار،ورش

الاولى،البوابةن5اخرجهاحينما

جسدما.علىالمئزريااعاد
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الثانية،البوابةمناخرجهاحينما-04

ورجلأيها.يديهاعلالاصاورلهااعاد

الثالثة،البوابةمناخبىجماوحينما

ضرما.لت؟اسلادةااحجار-كأاملهااعاد

الرابمة،البوابةمناخرجهاوحيئما

صدرها.علىالحديلهااعاد

الخامسة،البوابةمناخر!اوحينما

.،جيدهعلىالقلال!دلهااعاد

السادسة،البوابةمناخرجهاحين!ا

بأذنيها.الاقراطالها(اعاد

السابحة.البوابةمنا/خربهاحيفا

راأسها.علىالع!ظيمالتاجأهااعاد

ثانية.ارجعها،خلاح!هاثمنتحطهكلماذا

صباما،حبيب،"تموز"اما

الفاضءبالزيتوطيبه،النقيبالما.فاغسله

.اللازوردمن؟ايعلىيعزفودعه،احمرالبسهْئوبا

.اسارير.يبسطنالرايأدع-.4

بحليها،بيليلي"تيهحين

،"العيناحجار"بضنهاوامتلا

...علىالجواهر"وضعت،ا!يهاصوتوعل

...،المينحجر!وملأ

!الاذىيسببلمالني،الوحيداسض"

الي،،تهوز،يصعديوم
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انلَريمه!الاحجاروخاتم.اللازوردلافوم!الييصع!يوم

،اصباحياتوالنى،ءاجا!و-ااز-صاتومعهانىعائدالصعدحين

.البخوررانحهريهضرا!ولىيمومانعىى

ا،كيكال-إرشوانركالا-طوره،3-1

تأر.لحهمايرجع3صرنينعلىمنموشهوجد!4الَدرا-اعورةوهي

!سصفيا!مرنهالليد+!ةءينهىاو!د،م.و!َالرابرحالضنالى

ول()ا!كسرر!!ااحدلىوات.(اخش:لوتاغرعوتاعاصمةموصع)

.برليشح!كلفي(B)4لبوالط2ركاالبرلم!اة--ع!فيالملأنموجودة

له!،الاغليزيهالترجمةعلىعنااة!رقيا!ربةا4الترحهلىاعتمتوقد

فNET,.9.ْ،بم"1.)1:ْي"سبايزرا،الاساةنشرهاوالتي

عئرلفس!،للاسطورةا%رلىلصحها-عناا!الىحأالأشمارنل!درو

في:،كريسوت،الاسا*بنننرهاىأمومدالبه!اءسدطانيعليها

لمهلاET4..كا.رارا1270-

ديتإ-االأضحور!اإصهدافاتصحةا،ءهـهون-!ويختارولعرد

(ْمقْالسابعالقرر)

-مفتلراءة!و-

ول()ة-صحر19

وابمه،الا.ا!يمااعدفت

لها(قالرسوالا)"كمكال-19هـثسلألاحهمالعسو
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أ)2،اليكالنزوللانستطيعلاننا"

اليضا،الصعودتستطيعينلاوانت

هالطعاممننحيبكيتسلممنارصلأس

،"نمتار5وزيرها"كيكا!-هـضا"فارسلت

المعالمةالسماءالى!نمتاش)ما-وء

،فيهمجتمعينالألهةكارْالذيانموضعودخل

أعظيمة.ااختهمرسول،11نمضار!حيوا...-01

فييردمماالواضصحمنانهالا،اننحى!مشوهةا!ء-طرعدة)

الذكطالالهةبينالوحيد،-لان"نرسدال"الااسهأن4إنرالتاالاسطر

وحين،،كيكال-ايرش"الالهةرسولالىالاحتراماظهارعنامتنع

000،1ثانيهمرةبرسوئهابمثتذاكالهغها

(ة)الكصرة

2 V-لاقتله4إجئن!،لرسولياجلالايقملمالذيالإلهالا:لهقالت،.

...لتكلمهالآأ!ةونادته.الألهةليباخ"نمتار5وصعد

حضرةالىخذه.لكيغامالذيالالهترلىوحين،فتش31-5

."سيدتك

.المؤ-رةفيلاحد!ع!خالهمكاتهناككمات،"نشار"،دهموحينما

.،لييقملمهناليعىالذي"lالا"

عنالسعلرمذاترجم)2(

CAD.,Vol.112ة+3!وليع:21603

السطرلنفس"سبايزر5ءضاذالالىا:رجمةخالفةقي-جحةوص

وهذا"اليكالت؟ولزر-خفيعلاننا(1:الآتىاضحراعلىيترجمهانهاذ

.الاسطورةنصسباقيخالفما
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.تقريرهاجبلغ،نمتار"ذهب

استعرضتهم،لض...ه

المؤخرح!،في،حدءمخا!:،!،نافوجدت

يةهـلياماونكطاهومناكيكن3الذيالالهوي!ن

ناالاستنتاجويماكن،ومخرومةصشوعدةش!-صثبف)

:(اضصايسممرثممشكلةفيوقعقا-،!trj"لالهاا

شاكيافذمب"!ال،ايرض-كيكا5الىد-.إ431-5

ترانى.حينافإ!:!:!:/،ايا.ءابيهالى

وسبماسبعاساعطيك!تخفلا(جابهق)،4!حياتتركنيفان

ريقو!موتا"،)3،.ْ.:معكاجذهبوا

ة،اديبتو"،،بدتير"،"بيضسهِرا5،،بدوشارا،

،،بيلورلى!،يقيت،و/5.ءنرأ"شد،،بيو"

م!لمث.سيذهبونازمما"ليبو"و"امو"-05

نادكي.،كيكال-ايرش"بوابةالى5فركال"و!--!وحينما

،البوا،ةافتح،الحماجبايها"

سيدلك،-فرةإ!أالداخولاريفلانهبالمزالاجوارفع

دا!وقاال!اجبذهب،،ت!ااإغاإوبوانني،ا!"ايرش-كيكا5

.ةالبواعندةذ-سا4كلامااان!:"نمتار،

.11الدخولير،دلأنهاليهوانظرتحال

وقالى،...فرحرأهثحين،زصتار5خرنَ

ناامةوبلاحط،مخرومةالاولىالثلاثةاسثسياطينااسما؟ارْ)3(

بالثممياطينضاصةالتاليةالاسطورفيالموجودةالأسماءمعغم

المختلفة.الاونجئةتسببالتى
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مضتا\شهرمختفياكانالديالالىاج،:سيدتي"لسيدلهْ

jافا-8إلايعمإماحديعو!

إ"،سأقتا"لأتيحينما1ادخنا،!-06

ياسيدكلط،،ادخل:وقال!نمنار!خرج

.(1لكلى...ا-نكبيتالى

.،بيقلبكبفرحاثءسى":"اللركا11فاجاب

مخرومة(اد.صثنربص!بز)

الرقيم-قفا-

ول()الكسرة

الرابم،عندبقودبر"موتا.الثالثعند.ْْ

،تيريد"،السادسعند"رابيثحمو،.الخامسعندبدو،،"شارا

بينو،05منلااعند،يبتواد1)،بعل!صااعند-07

ميةيت""،لعاضاءضد!نواسيد11،سعلتااعند

عثصر.اك،نيعند"رلىبيدِ)1،عث!راحادياعند

بطرا،!ليبوو،تسالثالتعند،"اهو

...قطعهاالقاءةوفي.عسرالرابعالبابعند

الابوابلتفتح*:الامرهداجئمه"لركال!بلغ

ل!الآنلاصبقيام!صار/عهاعلى

منوالقاهاشعرهامنالبيتداخل(1بَىكمار-ايرص!واصك

رأيصها.ليحزالارصشالىالح!ِ

"اواحدةلَلمةدل!اقولىدعني!اخي.لا،تقتلنيلا"-08

توسلت:وبكت.يدهلراضف،لك*(،إ!نركا11معسحيتما
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قبضثسأترث.شوجتكو!نزوجي!تكن"

لوحصأضع.الكبيرالاسفلالحالمعلىتسيطر

السيد،ستكون.يدكفيالحكحة

كلامها،"نر!لال،سعحين+!السيدةواكون

لها:وقالدموع!ا-!،مح،وقبل!،احتص.نها

.،الآرْا!ثسيتحةق،الماضيةالاشهرفيمنيارد؟يخهما"

،(با;د,اسطورة"-4

اقدمهاالواحاربحةعلىمنقوسفةوجدت!ديةااسطورةوص

مصرفيالصرنةتلفيعليهثِوقد4!)بالحرفا%"يرمزواطولها

الاضىالثلاثةاحالالراكتشفتببصا(م.قعثرالرابعالقرنحدودمن)

(Dهء،ول)(.مقالسابعالقرن)،إافيبألهاشور"مكتبةفي.

لهاالانكليزيةالترجمةعننقلاتمتالملحقاعذافيالمدرجةوالترجمة

في:والمنشورة

pp.3-101.ا.E .A Speiser, ANET

ول()!رةال!

....الحكمة

،،ايا5كأمر...نافذاأمرهكان

،(واسارها)البلاد!طليرثالعميقبالفهم-لاملاجحله

.الضاوديمنحلمومن،ا!كمةمنحلقد

"اريدو،،حكبم!ايا،الالهظق،السنينتلكفي،الايامتلل!في

للبشر.انموذجاوجعله

-امر.رديستطيعمنلايو!الذ!-الحكيم

مو،ناكيالانوببناشظيم،المهـدرك،القادر/

الشعائر.!المشرت،المشافيالكامن،اليدينالنظيف،الطاهر
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"اريدوهخبازىمعالخبزويصنع،الخبازتنمعيخبزكان-01

،يومكلفي،اريدو!الىوإلماءالخبزيجهزكان

الماتدة.تنظفلاوبيدونه،القرابينمالدة.النخيغضين،يديه،ويعد

."اريدو،دالاسماكبصيهويخمصلعا،ا&فينةبقود

..كانحينما"اريذو!اءلمنالذي"ادابا"،.مالاتلكفي

السرير،علىمضطحعا...،ايا"

يوميا،،اريدو،معب!د.ملازماكان

الجديد،القمركأصيف،المقدسالرحعيفئنقاربهارسى

قاربه،فانجرف،أثهناالريحهبت-02

الواصعالبحرفي...،بالمجدافقاربهقاد

دخرومة(البقية)

(!)

واغرقته،الجنوبيةالريحاعبت

الريحأفخاطب)،الس!مكبيتالىينزلىجعلته

.ْ.حقدككل،...الجنوبيةيمامراينها"

،القولبهمذانط!قاوحالم،"!جناحيكسأعسر

ايامسبعةا!وطوا،الجنوبيةالريحجناحا؟كسر

أنو،،فنادي،أبا،داعلىالجنوبيةحالرثبهبلم

وساله:،براتا،51وزيره

،؟السبمةالايامءذهفيالبلاإدعلىا)-خوبيةالريغإمْلهبلماذا8

.سيدييا":،الاإرات!وزيرهفأجابه-01

،،بيةالحنويحالرجناحيكصرقد"ايا،ابن،با،"اثاان

ونهض،!الرحمة5:مرخ،الكلامهذا"أنو،سمعوحين
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امام

4!حناالىإ"ليانوا":ئحا!عرشه

،السماهفيمايعرفالذي،،ايما"امسكهذاكصين

ب!!هونصسحه،الحدادبتوبوكساه،اشححثشحرهوج!

النصيحة:

الملك،،"انو،حضرةالىذاهبانك،ادابايا!

السماءالىئئمعدوحينالسما)طريقستسلك

ازاصا.واقفينكزيدا،5و!تموز،ستجد،افوبوابهْالىوتصل

الرجل،ا!ا"ةسيسألالكيرياكوحين

،أالحدادثوبللبمىلماْادابا،5يا؟ه!فا.لبموعلام

.8الارضعلى!ناختاياالهينعلىحزنا!(ذلكانلهمافقل)

،؟الارضعلىمناختفياالنذانالالهانهذاتهمامن"

ا/لاضالىاحدهماوسينظبر!كزيدا،وتموز،5افهماء

الجك(من)طيببكلامو-يتفومان،ويبتسحات

نو،ا5وجهوسيبضمى"نو"ا

،الموتخبزلكيقدمون:خين،أنو"امامتقفوحين

الوتماءلكيقدمونوبش،تأكلهصلا

ثوبا،ل!كقدموااذااما،تشربهفلا

-سمك.بهفأدهنزرهتالكيدمواواذ)،فابىت

لهطكافلاْالنصيحةبهذهزودتكلقد

،!لكقلتهبماوت!سك

-لرالذ!طادابا5:وقالى"نوآ"رسولومىل

،!اماسليحضر،الجنوبيةالريحجناحى

.السحاءالىوصحد،السماءطريقياخذجعله

،،آنو"بوابةالىووصلالسحا+الىصحدحين
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،،أنو،برابةعنلاواففين"كزيدا،و"تموز،كان

الرحمة!5عرخا،اد)بارآياوحين-04

ادبا،يا؟هكلذاتبدوعلام،الرج!ايها

،؟الحدادتوبتلبسلم

الحدادئوب،فارتديتاالارضمنالهاناختفىلقد5فاجابهما

اجلهما(من)

نج،ا،لارضعلىمناختفيااللذانالالهانهذانهمامن!

الاخرالىاحدعلمانظروعندئذ.،كيزيدا"ولاتموز،فاجابهما

الملك،،،أنو"امامادابامثلوحين.وابتسما

:فنادى،دآنو!ورآهتؤب

،،؟الجنوبيةالريحجناحيلَسرتلماذا،،باial"يا،الانتمال"

سيدلمحط،يا.vوآنs،ادابا5فاجاب

البحروس!في،سيديياكنت-05

.المرأةسثلالبحرو-لان،سيدلىلببتالسمكاصطاد

وجرفتني،هبتالجنوإجةالريحاتغير

قلبيغضبوفي،السمكبيتالىانزالجعلتني

الجنوبيةءالريحلمعنت

وتشفعا"أنو"الىطيبةكلمةكقيدا،5و"تموز،تكلموعندثذ

!الوقا...كانكماقلبهأفهداله

،والارضالسما+اسرارعنتافهبشرالى،ايا"كئسدفعلام"

اسما؟لهوجحلعلماولقنه

)"اجلبا..أبثسانهنحننعملانعسانافماذا-06

جلباوحمن،"ليأكلهالحهـياةخبز

يشربلم،لهالحياةمأجلباوحين،يأكلهلم،لهالحياةخبز
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جسطبهدصزفي،اعطياهوحين،لبسه،لهلوبالجباْوبن

:ساخرالهالوقا،"أنو5ال!يهفنظر

،!تثصربو!ملَلطلملماذا!"ادابا5يا،تحال"

،تالمعوجالبثصراجما،51!الابددةالحياةننالىلنْانك

،ا!ثربولا،اكللااناوصاني،سيدي،ايا،

،ْارضهالىوارجعوهخذوه،أ؟."فقال

واضحة(غيراومخرومةاصأإلبقية)

الاسك"اوللمعنكماياالاشورفاالاميررر-لا"-5

ويزرخ"آثفور،مدينةفيعليهعنرمرؤعلىالرؤيامذهسفرتوقد

ا.لآشوريينالأمراءأحدانالنصوملخص..مقالسابعالقرنأواسطالى

الاسفلالعالمبرؤيةفرغبالبوأةملعَتهقد"كحا"اولَمايا،"المدعو

منامه.فيال!عالمدنثفرألىاخيرارغبتهوتحققت

ا،لانكليزيةالترجمةدلىاعتماداادرجناهاالتيالنصترجمةيليوفيصا

في:والمنش!ورةلها

E..A.,30،.)1..ير Speiser, ANET

الرقيم-وجه-

بروعتهوانبهرتر)أيت...ز:منامهفيزؤيا!فشاهد،كمايا،رت

-الاقداريحدرالدفي،الاسفللعالم2وزير،فبف،0005ادرعبالباعثة

يمسكبينمابيسارهرأسهضعريسمكوكان،اثلمهيقفرجلاوشاهدت

-...سيفايمينهفي

بشريتب!ورجلين"-لوريبو،/ويدينراس"نتارتو"لخليلقهوكان

...ؤقدماهالبشرمثليداهوكانت،التنينرأصالموتولأله
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تاجاارأسهلباسوكان"وايديهمالبئصرر!محىلهالثصريرْ..

.تمساحعلىاليرىبقدمهيدوصوهو،...ائرطاارجلهثلوارجله

بثصرية.واقدامايمىبحوا!،أسدأسرالهفكانالوخابْو،5اما

يطيرومومبسوطة2اجنحتهوكانت،طيررأس!الثصرلنصجروكان

ملاح،ضمط-تبال،5دوكان،بثصريةواقدام*ايدًوله،وا.با)،ف!ابا

ية.بث!رواقددامايدءواربع،أنقوطانررأصسثلر"ص،الامىفلالعالم

(5:السطر،

اوتوكؤ"5دوكان.بث!ريةواقدام.ايدٍواربع،ئورأسراله...

8"شلاكأما01الزوطاثرعندعيهثا-،وقدماهويماهأسدرأسالثصرير

الخلفية.اطراتعلىمنتصباسدبهيئةانكافقد

وكاند.بث!ريةواتاموايلكي،عنزةراسلهاكان"مامي!و،

طير،وارجلبشروايديأسدرأص،الاسةلاد،لأحاجب،"نيمدو"

,f iَوالآخرلاسهاحدممارأسانهلشر،هوام.

والخلفيةالطائرارجلمثلالاممامت،ن،ارجلثلائهله-لانت...

الهاناملنالكوكان،مروعة،شراتةمنبساو!،ن،الثورارجلمثل

وفي،الزوطائرواقداموايدء2أسرالاحدمما-اسميهمااعرفلا-

،...يساره

صولجانايمينهفييحولوموناجيحلوابشررأصفلهالآخرأما

حينحا،الهاعث!رخ!سةالحاضرينمجموع-لانلقد،...يسارهوفي

لهم.تضرعترأيتهم

طائر-لوبووجههكالقيرالجسداسودرجلاضاهنالك3،نو

سجفاويسمكيسار.فيقوساويحمل،حراءعبا.ةمرتدياكان،الزو

افس.اكلايىسىبقدد،يدوسومريمينهفي

(01:السطر)
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عرورلمىعلىجالسا"نرىل!ائياطهإلهار!!ت.عينيت'حرتورما

ا)فضبصوزجانايديهب!شايمسكوهر،الملو+كبفجمهضرا،سلكي

...برأسييننهبأاللذين

وتفوتد،وامضاابرقكانذراعيه...من،خا%*كانت...

...الشعا&والىاليمينالىبقوس،ال!ظيمةالآلهة،الانوناكي

التامال!دوءيسودالاميروامام،بالرعبممتلئاالاسفلامالعاكات!

اليه.وجرنيناصيننيمننيافي...

الساطع،غضبهاكتنفنيبينحا،لى6رجاارتيحشت،ا!يهتطلصتحين!ا

رأسه.وهزاليْنظروا،ستقمتركعتوعندماالعظيمةالوهيتهقدمفقبلت

الصولجانووجه،4االهوجالَالصاصفةغضبىزاريةشعقةبيزعق

،كالثعبانبالرعبواطمتلي+بسحوهاللائق

(15:السطر)

يحفظالةيالثسفيع،مستثاره،"ايشوم"انالا،ليقتلنينحوي

الملكايهاياوعساك،الرجللاْلقت!":لةقالى.الصدقويحب،الحياة

الاسفلامللحاالجسور

القلبصسكن!لدواهاIعلىءثهزلك...البلادكلاeرقدعان

."النقيالبش3صاهوصار،الاشراريقهراتيا،راقدالحبار

الحالمملكة،احجيبةازوجتيازدريتماذالا:قائلاا!،"نركانطت

"بب)و،،بكسيهد،تضييرهيمكنالاالذي،الممجدبامرماولكن؟الاسفل

عبرخارجاليقودك،البواب،ال!صلا،،لوكاالى،الاسفلأ"الساقصل!

.زغشار-أيه،بوابة

ولكن،الموتةحكمعليكاحكملنجىأ-،،يمضي-تْفىولاتنسنيلا

.والاضطرابانغيقصتنيدكطا.خهش،الال!بأ!ر

(02:السص)

-*-



بسببالنرميضمركلن.-:.،بكيىةطبحرإجمعها...

للراعيعي،الاسفلاساإمافيرأرخهاالتياصيتروحات،الحادضجيحهم

قلبه،فييجييشما\فى،اْلآلهةملك...ابيمنحهالذيالعغليم

تسمئالفربالىالشرقمنالبلدانجميعكانتالذيلذلكاركا

الجميع،علىسيطرعندما،...متل

السنةراسعيدالاحتفا.ْ..لمكانض،نظرا،"آشور!الالهامرلقد

(Lebanon)دمية،والوفرهممنيشانجبسنانفي،السيلفيالمقدص

ويحفظون.إهـوضوناو1)خب،5،"يابرو"الآلهةجسده.بحصيالحطوف

منيقربمصإرباكلطعةخصاإبايىيجعتو.لا،جيتسهوينصرون،ذريته

المحركةفيعربته+

(25:السطر)

الواسع،الامور-للفيالخبرةصاحب،الف!الرفيع،والدكومو

الارضلخ!فيالمتمحنواعو،الروحيمالح!،الصدراساسعا،النم

ستكتنف!،واياهفانتالخطيئةراقترفالاأ"لكلاميصغلمالذيأما

مكانكلفيلج!لالتهالمخيفةالاثراقة

الىعد!قلبيكمافيلَالشوكلبتددالكلمةمذهتكونأنفدمى

ليقالىمكذا5!بكنفسياذكرحنى،العلريالممالم

."استيخظتثم

نائبهتار-لاالىالادغافيوحيداهام،دماسغكقد3،نرجلومئل

)،(قلبهلهلعمنهبدلا!-حَم

الاوصاخيقذفواصبحجوانبهانتفحْتنزوته3هـفيذخنزيرومنل

دإرهومنفمهمن

يا،كما5الامير!ناالمقصود)4(
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الشوارعفيليمرقومو"!تلبييا،آه":فمهملءبالصراخواخذ

ويلتي!يا":مسحمروصراخهالازقةوصمنبفمهويغترثإإسهم

4"ْأشوررعاياامام،بالدعاءيلهجواخذ،؟هذابطَلتهيحكمطاذا

بجاْلبهوقفاالمذينا"ثي!،ل-"ايرشو\،لى""ْلرلألهين11ببساله

شغلحينماقبلمنالرشوةقيلقدكانالذيالكاتبذلكأما

لىةايا،الالىوهبهالذيالطَاشفللوعيفننيبة،ابيهمركز

.نقتربلاتكي":دائصايرددواصبح،الثناءلَلماتفلبهفيحفظ

تضايقني،ولأالئمرمواليىفن!

ذهبنم،ال!،ْ!نركاالاله!اامرنيانسبالاضالاقومسوفلاشي

.،3غارتيسيكونمامذا"تمضيفاهناكلَررهاوالقصرالى

(35:السطر)

-6

-7

-8

،(كلكامشملحمة"منعتنرالثانيارل!-1ه

،.ك!كأ801-3905:الاْنيالمصدرمنرشجمنه!مفولد

!إرالئجابيتفيالبكوفيهاتركلمالذياليومذنكمن51

التسياميمثلليكانتالتي،النجارزوجةمعكتهنرلوويلييا

ولدتني!

الصنرىْاختيمضلفيكانتالتي،النجارإخةامحدركتهيأليتني

الاسفلأالعالممنليالبكوسيجلبمن،والان

الاسف!؟العالممنالحكويصيجلبومن

:!انكيدو"خادمهلهفقا!ل

ألما؟قلأبكيمضليذا2لما!تبكيلماذا،يصيدي!

الاسفل،الحالممنأنبكوسأجلباليوم

،!ا/لاسفلالحالممنالمكوسجاب

كا--!3



I\

13

16

17

18

91

02

?T

?T

23

24

25

26

27

TA

2!

03

؟نك!يدولا،،مئنىلَ!،*ففال-

الاسمْل،انعالمالىاليومسشنزثعضتاثا"-

طمتي،فائثع،ع!ةلكاقولانلدار-

نصمحتيفاْلبع،نصمحةلكاقدم)نارلد-

نظيفة،ثيابالاْلابس-

عنم،عريبلانكبوبهك-يمرخونفائ!!(والا)-

الطلا،،حشدوقمنالن!اضبالزيتتتطيبالا-

حولكا-يجئئعورْبشذاه(والا)-

ا.لاسفل،اله،لمث()رمحالاتقذف-

بك.صيحيطونبالرهـح:!اضرالذتنفان)والا(-

يديك،فيعَالاتأخذ-

امامك،سترتحن!الارواحفان)والا(-

بصندالتميكلاتضع-

الاسفل،العالمفيحمسوتالاْ!حدث-

نحب،ان!تيزوجتك.لاكقبل-

،تكرهالتيزونجكلاْلنرب-

تمب،الذيابنكلاتبل-

.تكرهالذيابنكلاتضرب-

بك،سيسكالاسفلالعالمعويلفان(والا)-

قرقد،اننى-

ترقد،الضي-

،"نن!و"ام

المغدسينلَتفاما-

،بثيابمغطيينغير
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،احقدلاا....مل،لاهاثد-13

.بالكنان-5جشبنغير

سيمه،3بمةسحا،انكيمو"يحرلم-32

نظمفاسباارتدى-33

،ص!ههصرخواباضر!،ن!ووكما-34

،الطلا،صندوقن5الفاخربالزيتتطيب-35

،تجمموالخ!هوضل-36

الاسفل،الحا)مفيرمعا!عف-*37

بالرمح،احسيبراالذيناولئكبه-،!ط-38

،يدهفيضصا.اخذ-آ9

امامه،الارواحخأرتجنت-ب-37

قدميهاعلىكند!وضع-04

الاصفل،اتعالمفيصوتااحدث-41

يحب،النيزوجتهقبل-42

،يكر.انتيزوجتهفرب-42

يحب،اتياالأبنؤ!ل-ث4

،يمكرهالذىاالاةنضرب-45

الاسبل.العالمعولبهفامسك-46

ترقد،التي--47

ترقد،التى

،،ننازو"ام

ترقدالتي

المقسسيئكتفإعا-48

،الثيابإمضطيينغير
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51

ov
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55

56

57

58

!ه

06

61

62

IT

64

65

66

67

68

61

،احلاقدا...مثل،ماي!ثد-

بالكتانملبسنغير

الاسفل.السالممنبالصودنكيدولاتسمحلم-

.الاسةلالعالماس!كه،،نركا:ل"Jالقا!سالمبموثيمسكهلم-

ا.لاسفل.العالمامسكه،البشرمحرلَةميدانفييس!طلم-

."انكيدو"خادمهيندب،،فنسون"ابن،سيدكي...-

:اوحيدف!،،نليلا"بيت،كي-كرا!لىاا-

العالمالىبثَيفيهسظافيالميومفي،"انليل"الابايها5-

الاسفل

اْلأصفل،الحالمالىبكيوسق!-

الاسفل.الطلمامسكه،ليضرمهاارسلأظالذكط،"انكيدو5-

الاسفل.الماْلمامسكله،الحسدمسكهنمْ،إاهـنمتاريىسكهلم-

الاسفل.الممالمامى*4،"نربماط5لالقاسيالمبعرثيمم!كهلم-

الاسفل.الحالمامسكه،بقطلمالبثصرمعركةميدانفي-

"مضركال-الى"الىفذب.بكامة"انايل،الالهيجبهلم-

:وجدا،سين"بيت

الاسفل.العالمالىبكيسقطاليومذلك!ئن-ين"الابايها"-

الاسةلىالعالمالىمكيوستط-

الاسفلالحالمامسكه،ليضرهماارسلتهافى،،انكيدو"-

الاسفلْالحالمامسكه،احساتمسطَهإم،نمتماريمس!هلم-

.الاسةلالحالمامسكه،،نركال.لال!،سيالمبعوثيمسكهلم-

الاسفل"العالماسبكه،يسقطلمالبث!رمعركةميدانفي-

"ايا،بيتأبزو،يipالىفن!ب،بكلمة"شن"الابيجبهلم-

:وحيدا
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اضالماقسكيسفطحين،ا!؟ومدلكي."ايا13.ا،بايها-"07

الاسفل

الاسفل،ا!مالحاالىم!!اودىفمذ-71

الاسمل.العمالمامسكه،نيحضرصا"ارسلتاسديا."الكيدو72-5

الاسعل.اصالماامسكه.انرصدسكهلم.دماريخمسقلم-73

الاسغلالعالمامسكه،5دالدر11لانقاسي!ا،بحهِيمسطَهلم-74

7 o-11لاصفل11إمالمعااسكه،يسقعلدمالبئ!ر!صركةميدانفي.

،هذاا،ايافيا.لابصحع-ين-ا-/9

اضسجا:االبحلايها.كلَادلر"اأ*القا-77

ايلي-بملهابنانت.الصسلاليا.لا!لَالر!-78

الاسنر،العالمفيدغرهالاتافخح-!7

لاصفل،21اءا!عامنأخروجا11انكيدو/لروح.لملَاشلكي-08

."لاخمهصفلالاسا3العاحالاتإ!صحانلِمكنلكي-81

ايا،،vداصصغِ،الشجاعالبط!،نركال82-

الاسفل،العالمفيئغوةفتح-83

شبح.نجههضهالاسفلاله،لممن!انكيدو"روحنحْرجت-84

.الآضاحدهماوقبالتمانقا-85

معما.ينحدثانكأنهما،بينهمافيما-تشاورا86

صديقي!اخبرني،صديقي،احْبرني"-87

AA-رأيتالذي.اللاسملامالحا،حالاتاخبرئي!.

.اخبركإن،صهـيميااخبركفن-!8

الدي،ا،سفل1ا)مالما،تبحااخبركانبجب3،قاذا(لكن)-.!

رأيته،

وانتحب"فاجلس-ء19
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.،وافتحبسأجلس....ه-

تلبك4فنرح،لمستهأسذيا...جسد!"-

عتيق.ثوبلَأنهالديداناضهمتها-

قلبك،كفرح،حممخهالذ!...جسدي-

.!بالترابامتلأ...-

،الترابؤبنفسهورمى!"ياويئ!ا"-صرح-

:)قائلا(الترابفيبنفسهورمىوياكا،"يا،صرخ!للكامئس-

،ْرايتهلقد"أرأيتههلابربنلهليسالذي"-

تمامامخرومينالسطرين)-1-101

رأيته.لقد5،أرإيتهمل،راحدابنا!هالذي"-1

.،عليهبحرقةويبكيالسورقاعدةعندمنهكايتمدد-1

رإيته.لف،،نجرأيتهمل،ابةينلهالذي1-5

الخبزهويأكلالآجرمنبناءفييسكن-1

رايته.لقد5،أرأيتهء!ابناد،ثلاثةلهالذي"-ا

الحمق"قربمنالماءيثرب-1

رإيته.لقد*a؟رإيتهمل،ابناهاربعةلهالذي"-1

.،لرحتلبه...مثل-1

رإيته.لقد5،؟رأيتههل،تا!11خمسهلهالذى!-1

،مشرةيد.،الجيدالكاتبامثل-1

.،القمريدخلسهلبطريق...و-1

رإيته.لقد55؟رأيتههل،ابناه!تةلهالذي1-5

رأيق.لغد5،؟رأيتهملابناهسبعةلهالذى1-5
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رأيته.ئقد"،؟رايتهاهل،...الذي-117

،...ج!ي!ةرايةمثل-118

لَسر()

رأيته.لقد"نج،رايتهمل،الصاريةمنسقطالذلى114-5

.،الثسموعقلععند...الىصت!بم!ريق-145

نج،رأيتهمل،...موتاماتالذكلط601-5

النقي.الماءويثصربالليل-سريرءاالنومفي-

رأيته.لقد5،نجرأيتهص،تةاهـمرفيذبحالذي،-148

عليه،تبكيوزدجتهرأسهيمتدانوامهإو.ا-!14

.؟رايتهمل،السبلطى(دفنبد-ن)جسدهتمد!الذي!-015

رايته.لقدا

.،الاصنىالعالمفينستقرلاروحه-151

رأيته.لقد5"؟رألهمل،ليمايعننيمنلروحهلبسالذي152-5

.،الثمارعفيترمىالتيالخبزكسر.نالقدوشفضلاتيأكا!-153

."شيهتلرأىطj.4اهو%منعث!-الثانياللوح-154
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البعثضصسة

الرافدينواديحضارةفيالموتبعدماعقائد،ثالب!هدايبتدىا

الانسان!بوالفكرالانسمانموقففيهااسترضتبمفدمة"القديمة

والدياناتالمجتمعاتفيالصرتحدماائدعهـقاواهبةالموتمنعموما

الرافدينوادكطبلادد.بانةلحتلهماالتيالمكانةاهميهاقتوتص!إالمختلفه

لموضرعاختياركطااسبابعنتحدتئم،الانسانيالفثَرتطورفيالقديه"

الحديتفيوافصلت،لدراستيالديانةنلكفيْالموتبعدماعقائد

عنكتتالتيالبحوثا!عميةعنلَزةمرنبدةمعاطوضوخمصادرعن

وانهيتإتواسنتاجاآراءمنكالبوهااليهتوصلوماقبلمنالموضوع

لىءانة.الىياتب-ملخصرافربامى-.المقدءلآ

اولمنذاهـوتاعدماعغائديتاوا!بمدخلالمةدمهاتبهتوور-

الثصرتفيالناضجةالحثماراتنجما-ايةحضلىاغديماالملأنسا!عخدورَ!ؤتسا

.القديرمىالادن

الا-س/افحوعلىرء!الار؟حةابح!ثافصوا!د.امميالمد-إ!ْوبى.د

:الاولالفصل

ا،والخلودالموت11

الاالة،الاولرئيمص.جنفصمين-لى.بثص؟خا!،ابروالزاودا!وتا)

مقتلوشص!بالموتوعلافتهمالإلهة-.ودء.تموة.و!،،ويدور،اوالموت

عنخا؟صىاموضرعاافردتثمالالهةواصلا)خلبكةاسصاطيرفيبعضثم

ا،له1بموتوءلاتالاص!لااله،لمإ!ا(؟شتار)بمازاناااإ):ةا؟فىوأط

يخصوماالاسفللحاإماأ!ااخمذهةؤبمسهثسحت،اَ،تع!ا(كأسه")3ْزلى!مو"
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بحضمفلعن9ذمانَذلكو،القديمةفدنالراوادكطبلادفيعبادته

الىاض!افةبهمخاصةمناسباتفيالاسف!الطلمالىنزو:3اوالالهة

الرافدين.واديمدنفيالرنيسةللاؤمةالسنوممطبالموتالاعتقاد

ع!إ!الموتحتمية5موفموةموخهالنصلهذامناشافياا!كعم10،

مصيراللموتالايةتقديرعنفيه،"وتحدئتاخلوداوتعذرالبث!ر

الصسولربر-+نجالقد:،ءالراقسطَاتوايىنللبث!رامنهلاخلاص

والمفهومنفسهالخلودإ!انظربكمعنثمالا؟مةباخقصتالذيالخلودمل

تسليمهمواخيرااحواضيعاالمختلفةالكتابيةفصوصهمفيبه-تناولو.الذي

اكمليم.ذلكضوءفيبالحياةوقي!همومفاهيمهمالموتبحتمية

الثاني:المصل

كاوالثوابوالعق!الروحلا

تصورات،مستهلهقي!ثرحتوقد،،الثوابوالعق!الروح"

عليهاتكونالتيوالحالةبالجسدوعلاقتهاالروحعنالمقدما.السكان

الاسملالحالمالىانتقالهاوكيفيةالمتونيصاصبهاجسدلايدفنعندما

التيوالكيفيةوعالمهمبالاحياهوعلاقتهافيهعليهاتكوناقيوالحالة

الطقوسفيالممقدمةبالقرابينذلكوعلاقةوالشرابالطمامعلفيهاضل

فىالامواتدبعثالقيامةفكرةعنالحديثزانتقلتثم،البناثزية

بعضإمااعتقدتالتيالفكرةعذهوبردوعدمالقديمال!عراقضارة

الحسابفكرةذلكبعهوتناولت،القديمالادنىالث!رقزالمهحةالديانات

نظرةوشزحتالقدمهالعراقسكانعقائدفيوالثوابالعقابودار

ونظرتهموالثوابللعقابداراالاسفلالعالمكونانتفا.عنالقوماولئك

ابوالخصالحتابانو-ليفالموتىارواحلا.قامةموضعمبردانهعلاليه
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بصدبذنوبهرو!هعلاقةتمحىالذيالشخصحياةاثناءالايكونالا

ف!الموتىارواححالةتحديدفيتساممالتيالعوام!الىامثرتX،موته

بانحديثالفصلمذاواختتمت.مناكمكاناتهمواضتلافالاسفلال!مالم

سطَا-صياةفيالموتبعدحسابوجودبعدمالاعتقااشذااثرعن

الخير.والعهلالخطيثةالىنظرتهموفيالتدمةالعراق

الثالث:الفصل

وأسته"وصد"،اسماؤه:الاسفلالعالم"

الفص!هذالل!8وألهتهوصفه،اسساؤه:ا!سفلالعالم"

سكانائدعقاوفقلاطاالاسفلالعالماستخدمالشيالاغراضشرحت

عنتحدثتثمومن،الاخرلىوالحياةالموتمابعدعنالقدماءالعراق

القديمة،المسماريةالنصوصفيترددتالتيالاسفلالحالمونموتاسماء

تصورتهاكمافيهوالحالةووصفه،ومداظهالاسفلاالعالمموقعوكذلك

صتاضمنموضوعا!تثم،التديمالعراقفيالموتبعدماعتاثد

-لي!ل،-ايرش5و،نر!لال"الرئيسةالاسفلالحالمألهةعنالضل

ضرحتوقد،الاصن!متعددةوشياطينثانويةلهة2منواتباع!حا

السماوية.الآلهةسائوبينومكانتهاالا!ياه1عالمفيالآلهةتلكعبالة

الراب!:الضل

*نائزية،3اوالشه،ئرالدلنطرق)،

المواضععنيخهتحدثتوقد،،الجمنائزيةدالشعائرالدفنطرق"

عنها!لشتالتيوالقبورالقديمالمراقفيالامواتلشناثخذتالتي
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القبورمذهوقسمت،الأثريةالمواقعمنال!ديدفيبرتالتيالتنقيبات

شياملااستعراضاعنهاقدمتوقد،المعامةقبور5اولهماقسمينالى

كانتالتيالتواليتوانواعفيهاالمتبطالدفنوطرقاشكالهاواصفا

القبورتلكفيالجثثعليهاتكونالتيوالوضعيةداخلهافيالجثثتوضع

القبورفيللموتىاسفقالجنائزكطالاْناثالىالحديثنيتطرقت-لما

هذاوابعد،القدماءالعراقسكانعندالموتبعدمابعقائدواهميته

عماتحدثتوق!د،الملكيةالقبور!وموالثانيالموضوعياقىالموضوع

الثالثة،اور"سلالةملوكاضرصةضمنهاومنمنهااليتنقيباتعنهكشفت

التى،اور"فيالملكيةوالمقبرة،أشور!فيالآيضوريينالملوكواضرحة

بالتضحيةوعلاقتهابهااتبعتالتيالمراسموضرصتعنهاالحديثفصلت

وصلنابماواستثسمدتالقبورشواهدعنثتتحهذلكوبعد،البئصرية

والشعا)ئرالدفنموضورمالىالحديثف!انتقلتئم،نماذجمنمدها

اقامتهاوطرقوانواصأواهدافهااسيتهاعنتحدثتالتيالجنائزية

الحدادعلىيدورالفصل1عذافيالاخيرالموضوعوكان،ومواعيدما

الاعلانوطرقالحداداهميةعنفيهوتحهثت،للموتالاجتماعيوالاثر

فيشحائرهالكاهناتبحضايفراكااوتطرقتبهالمتخصصينوالكهنةعنه

يجرلى-لاقعماضوءالناتلقيانسومريتينبمرثيتيناستشهلتكما

الثسخصياتاوالملوكاحدموتدنديحدثكانالذيالملكيالحدادعند

المالكة.ةالاسفيالمهمة

واكديةسومريةنصوصلعدةكاملةترجمةبالَرسالةالحفوقد

،بمتعددةمرارااليهاالاشارةوردتنصوصوميبالمرضوعخاصة

الرسالة.صنحات
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العالم!!ن،كا-،درالآثورياميرالاصدا

كلكامثمر،ملحمة،ق!ءثأضانناحالله

االبعثضصة

لبعث1jAمصا

المحتويات

--363

فعةلصا

!اآ233-5

233-251

251-365

؟265-37

!28-؟27

092-403

ه.،-

703-31!

7؟032-3

327-331

331-335

!كر-ثث

933-345

6،3-035
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